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Forord
Dette dokument, hvori der gøres rede for det arbejde, der er udført af Europa-Parlamentets Udvalg 
om Konstitutionelle Anliggender i løbet af den sjette valgperiode (juni 2004 - juni 2009), falder i to 
dele.
I første del "Fokus på en valgperiode" finder læseren et sammendrag af de vigtigste 
parlamentsbeslutninger, der er vedtaget på initiativ af Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, 
samt af de betænkninger, der er vedtaget i udvalget, men som af forskellige årsager ikke har været 
genstand for drøftelse og afstemning i plenarforsamlingen. 
For hver betænkning, der nævnes i denne første del, er der indsat et link, som giver læsere, der 
ønsker at få uddybet dette eller hint, adgang til den fulde ordlyd af de vedtagne beslutninger.
Bilagene giver mere faktuelle oplysninger om udvalgets sammensætning, de møder, der er holdt i 
valgperioden, de udtalelser, der er afgivet til andre udvalg, og de offentlige høringer eller de 
nedsatte arbejdsgrupper, og i den elektroniske version er der links til de vigtigste relevante 
dokumenter.
De betænkninger om gennemførelsen af Lissabontraktaten, som endnu ikke er behandlet og 
vedtaget i plenarforsamlingen, er gengivet i dokumentet i den øjeblikkelige version. Richard 
Corbetts betænkning om den samlede gennemgang af forretningsordenen, som skal vedtages i 
udvalget den 22. april 2009, er kun nævnt. En ajourført version af dette dokument vil blive 
offentliggjort, når det er endeligt vedtaget. 

Redaktionen slut: 31. marts 2009
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1. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender –
beføjelser og ansvar i løbet af den sjette valgperiode
(bilag VI til Europa-Parlamentets forretningsorden)

Europa-Parlamentets forretningsorden og nærmere bestemt bilag VI hertil definerer, hvilke 
beføjelser og ansvarsområder de forskellige parlamentsudvalg har fået. Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggenders sagsområde omfatter:

1. de institutionelle aspekter af den europæiske integrationsproces, navnlig inden for 
rammerne af forberedelsen og afviklingen af konventer og regeringskonferencer

2. gennemførelse af EU-traktaten og vurdering af, hvorledes den fungerer
3. de institutionelle følger af forhandlinger om udvidelse af Den Europæiske Union
4. interinstitutionelle forbindelser, herunder efterprøvelse af interinstitutionelle aftaler, jf. 

forretningsordenens artikel 120, stk. 2, med henblik på vedtagelse på plenarmødet
5. en ensartet valgmåde
6. politiske partier på europæisk plan, uden at dette berører Præsidiets beføjelser
7. fastslåelse af, at en medlemsstat groft og vedvarende overtræder principper, som 

medlemsstaterne har til fælles
8. fortolkning og anvendelse af forretningsordenen og forslag til ændringer heraf.
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2. Fokus på en valgperiode
I sin beslutning af 12. januar 2005 (betænkning af Richard Corbett - Inigo Mendez de Vigo) 
vedtog Europa-Parlamentet forfatningstraktaten med to tredjedels flertal, idet det hed, at den 
"er et godt kompromis og en væsentlig forbedring i forhold til de eksisterende traktater", og at 
den "giver et stabilt og holdbart grundlag for Den Europæiske Unions fremtidige udvikling, 
som vil muliggøre en yderligere udvidelse, samtidig med at den indeholder mekanismer for 
nødvendige forfatningsændringer". Parlamentet glæder sig over, at forfatningen giver større 
klarhed over Unionens art og målsætninger foruden forbindelserne mellem Unionen og 
medlemsstaterne (navnlig gennem forenkling af retsakter og takket være garantien for, at 
Unionen aldrig bliver en "centraliseret superstat"). Desuden bør den udvidede anvendelse af 
kvalificeret flertal, et formandskab for Det Europæiske Råd, der varer i 2½ år, oprettelsen af 
posten som "EU-udenrigsminister" støttet af den tilhørende tjeneste for EU's optræden udadtil 
samt indskrænkningen fra 2014 af antallet af kommissærer kunne styrke EU's effektivitet og 
gøre Unionen mere fremtrædende på den internationale scene. Forfatningen vil også gøre 
EU mere demokratisk (muligt for de nationale parlamenter at gøre indsigelser mod 
lovforslag, udvidelse af den fælles beslutningsprocedure, Kommissionsformanden vælges af 
Europa-Parlamentet osv.) og øge borgernes rettigheder (indarbejdelse af chartret om 
grundlæggende rettigheder, tiltrædelse af den europæiske menneskerettighedskonvention, 
indførelse af initiativret for EU-borgerne, udvidelse af enkeltpersoners retsadgang osv.).

Efter vedtagelsen af denne beslutning sendte Udvalget om Konstitutionelle Anliggender i 
forbindelse med dialogen med de nationale parlamenter om forfatningstraktaten delegationer 
til Det Forenede Kongerige, Estland, Frankrig, Tjekkiet, Polen, Portugal og Luxembourg for 
at forsvare Europa-Parlamentets holdninger og arbejde for ratificeringen af 
forfatningstraktaten.

Med henblik på den rapport, som Rådets generalsekretær og højtstående repræsentant for den 
fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik sammen med Kommissionen skulle forelægge på Det 
Europæiske Råds møde i juni 2005 over fremskridtene i forberedelsen af tjenesten for 
EU's optræden udadtil, vedtog Europa-Parlamentet den 26. maj 2005 en beslutning, hvori 
det erklærer sig overbevist om, at tjenesten for EU's optræden udadtil bør integreres i 
Kommissionens tjenester. Europa-Parlamentet kræver desuden, at personalet i tjenesten for 
EU's optræden udadtil ud fra saglige hensyn og i et afbalanceret forhold sammensættes af 
tjenestemænd fra Kommissionen, Rådets sekretariat og de nationale diplomatiske tjenester, og 
finder det ikke nødvendigt at fratage alle Kommissionens generaldirektorater beføjelser 
vedrørende udenrigsspørgsmål. Kommissionens delegationer og Rådets forbindelseskontorer i 
tredjelande bør sammenlægges til "EU-ambassader". Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender og ordfører Elmar Brok har arrangeret flere meningsudvekslinger for at arbejde 
videre på ideerne, men arbejdet er ikke færdigt.

Efter folkeafstemningerne i Frankrig og Nederlandene og erklæringen af 18. juni 2005, hvori 
Det Europæiske Råd dekreterede "tænkepause" for at give plads til en bred debat i hele Den 
Europæiske Union, vedtog Europa-Parlamentet en beslutning (betænkning af Andrew Duff -
Johannes Voggenhuber), hvor det foreslår, at den nuværende tænkepause benyttes til at sætte 
nyt skub i forfatningsprojektet på grundlag af en bred offentlig debat om den fremtidige 
europæiske integration. Idet Europa-Parlamentet vurderer, at nejstemmerne snarere synes at 
være udtryk for utilfredshed med EU's nuværende situation end for en specifik modstand mod 
konstitutionelle reformer, kræver Parlamentet, at årsagerne til de negative resultater i Frankrig 
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og Nederlandene analyseres, og minder om, at hvis resultaterne af folkeafstemningerne skal 
respekteres, er det også nødvendigt at respektere de medlemsstater og befolkninger, der har 
ratificeret forfatningen. For Europa-Parlamentet er Nicetraktaten ikke et bæredygtigt grundlag 
for videreførelsen af den europæiske integrationsproces. I beslutningen understreges det 
desuden, at en ny udvidelse af Unionen på grundlag af denne traktat er umulig efter 
optagelsen af Bulgarien og Rumænien. Europa-Parlamentet afviser forslagene om dannelse af 
kernegrupper af visse medlemsstater, mens forfatningsprocessen stadig er i gang. Det minder 
om, at styrkede former for samarbejde bør fremme virkeliggørelsen af Unionens 
målsætninger, styrke integrationsprocessen og til enhver tid stå åben for alle medlemsstater. 
En eventuel gennemførelse af sådanne former for samarbejde bør ikke ske på bekostning af 
indsatsen for at nå til en forfatning for Europa uden unødig forsinkelse. Europa-Parlamentet 
anmoder under alle omstændigheder om, at der gøres alt for at sikre, at forfatningen træder i 
kraft i løbet af 2009.

I sin beslutning om de næste skridt i tænkepausen, der blev vedtaget som optakt til Det 
Europæiske Råds møde den 15. og 16. juni 2006, bekræfter Europa-Parlamentet sin 
målsætning om, at den nødvendige forfatningsløsning skal være på plads, når EU-borgerne i 
2009 skal stemme ved valget til Europa-Parlamentet, og advarer mod ethvert forsøg på at 
trævle det samlede kompromis op, som man nåede frem til i forfatningstraktaten. Det 
bekræfter, at det er imod en stykvis gennemførelse af dele af forfatningsaftalen samt imod en 
øjeblikkelig dannelse af kernegrupper bestående af visse medlemsstater som et middel til at 
omgå forfatningsprocessen for Unionen som helhed. Det Europæiske Råd opfordres til fra 
tænkepausen at gå over i en analysepause indtil medio 2007 med henblik på senest i anden 
halvdel af 2007 at nå frem til et klart forslag til, hvorledes man kan komme videre med 
forfatningstraktaten. Idet Europa-Parlamentet henviser til, at der endnu ikke er indledt nogen 
grundig debat i hele Unionen, navnlig ikke i alle de medlemsstater, der endnu ikke har 
ratificeret forfatningstraktaten, opfordrer det Det Europæiske Råd til at søge klare tilsagn fra 
de enkelte medlemsstater om, hvorledes de vil gå videre i den forlængede tænkepause at skabe 
og føre en åben, unionsomspændende og struktureret offentlig debat med fokus på 
nøglespørgsmålene vedrørende Europas fremtid. De medlemsstater, der endnu ikke har 
afsluttet ratifikationsprocedurerne, anmodes om inden udgangen af tænkepausen at udarbejde 
troværdige scenarier for, hvorledes de agter at komme videre i processen. Det foreslås Det 
Europæiske Råd at opstille de fornødne rammer for, at der, så snart den politiske kalender 
tillader det, kan finde en særlig dialog sted med repræsentanter fra de lande, hvor 
folkeafstemningen om forfatningstraktaten faldt negativt ud, for at undersøge, om og på hvilke 
betingelser det vil være muligt for dem at genoptage ratifikationsproceduren. Kommissionen 
opfordres til at støtte denne fremgangsmåde og til at forelægge Det Europæiske Råd en 
"køreplan" for den bedst mulige gennemførelse heraf.

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender har via disse koordinatorer været dybt involveret i 
skabelsen af det kompromis, der har sat Europa-Parlamentets formand i stand til at skrive 
under på Berlinerklæringen, hvori man lægger sig fast på målet "om at skabe et nyt fælles 
grundlag for Den Europæiske Union inden valget til Europa-Parlamentet i 2009".

I juni 2007 vedtog Europa-Parlamentet en beslutning om køreplanen for Unionens 
forfatningsproces (betænkning af Elmar Brok - Enrique Baron Crespo), hvori det 
understreger, at to tredjedele af medlemsstaterne allerede har ratificeret forfatningstraktaten, 
og at fire andre klart har givet udtryk for deres forpligtelse på dens bestemmelser, og 
bekræfter sin egen forpligtelse til at bringe den igangværende forfatningsproces i mål, i givet 
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fald med en udgave, hvori der tages hensyn til de vanskeligheder, der er opstået i visse 
medlemsstater. I den forbindelse støtter Europa-Parlamentet de bestræbelser, som det tyske 
formandskab har udfoldet med henblik på at indkalde en regeringskonference og udforme en 
køreplan med en procedure, et klart mandat og målet om at nå en aftale inden udgangen af 
indeværende år. I beslutningen gør Europa-Parlamentet opmærksom på, at det vil forkaste 
ethvert forhandlingsresultat, der set i forhold til forfatningstraktaten ville føre til mindsket 
beskyttelse af borgernes rettigheder (kræver navnlig, at der holdes fast ved chartret om 
grundlæggende rettigheder, særlig dets juridisk bindende karakter) samt til mindre demokrati, 
gennemsigtighed og effektivitet i Unionens virke. Europa-Parlamentet erindrer om, at det som 
den eneste institution i Den Europæiske Union, der er valgt direkte af borgerne, må inddrages 
fuldt ud i regeringskonferencen. Europa-Parlamentet gentager sin støtte til konventmetoden, 
hvis stats- og regeringscheferne beslutter at gå i gang med en omfattende revision af de 
eksisterende tekster, og vurderer, at det er nødvendigt at holde fast ved de grundlæggende 
principper om parlamentarisk deltagelse, inddragelse af civilsamfundet og fuld 
gennemsigtighed.

To års tænkepause om Europas fremtid har bekræftet behovet for at beskytte og forbedre 
indholdet i forfatningstraktatens nyskabelser, for så vidt angår demokrati, effektivitet og 
gennemsigtighed, for at sikre, at Den Europæiske Union kan fungere efter hensigten, og for at 
styrke borgernes rettigheder samt Unionens rolle i verden. Sådan lyder Europa-Parlamentets 
holdning i beslutningen om indkaldelse af regeringskonferencen (Jo Leinen-betænkningen), 
hvori parlamentet beklager tabet af en række vigtige elementer, der blev opnået enighed om på 
regeringskonferencen i 2004, og at mandatet åbner mulighed for i højere grad at lade visse 
medlemsstater vælge ikke at deltage i gennemførelsen af vigtige bestemmelser (f.eks. at stå 
uden for chartret om grundlæggende rettigheder). Det glæder sig dog over, at mandatet 
beskytter meget af forfatningstraktatens væsensindhold, navnlig Unionens status som én 
enkelt juridisk person og afskaffelsen af søjlestrukturen, den udvidede anvendelse af 
kvalificeret flertal i Rådet og fælles beslutningstagning ved Parlamentet og Rådet, 
elementerne i participatorisk demokrati, den retligt bindende status for chartret om 
grundlæggende rettigheder, styrkelsen af sammenhængen i Unionens optræden udadtil og den 
afbalancerede institutionelle pakke. Det glæder sig ligeledes over indførelsen af visse nye 
elementer i traktaterne, herunder den udtrykkelige omtale af klimaændringer og solidaritet på 
energiområdet. Europa-Parlamentet opfordrer medlemsstaterne til ikke at trække de tilsagn 
tilbage, de gav under Det Europæiske Råds møde, og tilskynder regeringskonferencen til at 
færdiggøre sit arbejde inden udgangen af 2007, så den nye traktat kan træde i kraft i god tid 
inden valgene til Europa-Parlamentet i 2009.

Fremtiden for chartret om grundlæggende rettigheder har ligget Europa-Parlamentet 
konstant på sinde. For at Lissabontraktaten kan henvise til chartret som et juridisk bindende 
dokument, har Europa-Parlamentet ud over sin beslutning om indkaldelse af 
regeringskonferencen vedtaget en beslutning (Jo Leinen-betænkningen) om at give sin 
formand mandat til i samarbejde med de øvrige institutioner at sikre en ny højtidelig 
proklamation af chartret inden underskrivelsen af Lissabontraktaten. Desuden kræver Europa-
Parlamentet, at Polen og Det Forenede Kongerige straks sætter alt ind på at skabe enighed om 
chartrets integritet.

Europa-Parlamentet har glædet sig over det positive skridt for EU's fremtid, som 
Lissabontraktaten som helhed betragtet repræsenterer (betænkning af Richard Corbett -
Inigo Mendez de Vigo). Den markante forbedring i forhold til de eksisterende traktater vil 
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sikre en øget demokratisk ansvarliggørelse og beslutningsdygtighed i Unionen (ved at styrke 
Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters rolle), styrke EU-borgernes rettigheder i 
forhold til Unionen og skabe større effektivitet i EU-institutionerne. Europa-Parlamentet 
accepterer traktaten og mener, at den kommer til at fungere som en stabil ramme, der gør det 
muligt også fremover at videreudvikle EU. Dette til trods for, at der er en udbredt skuffelse 
over, at det blev nødvendigt at opgive forfatningsmodellen og visse af dens karakteristiske 
træk, at udsætte gennemførelsen af vigtige elementer i den nye traktat som f.eks. 
ikrafttrædelsesdatoen for det nye afstemningssystem i Rådet, at inkorporere 
særforanstaltninger for bestemte medlemsstater i selve traktaten som f.eks. forlængelsen af 
"opt-in"-ordningen vedrørende politisamarbejde og strafferetligt samarbejde for to 
medlemsstaters vedkommende og protokollen om en begrænset anvendelse af chartret om 
grundlæggende rettigheder i to medlemsstaters lovgivning. Europa-Parlamentet anmoder om, 
at traktaten kan træde i kraft den 1. januar 2009, og der gøres en ihærdig indsats for at 
informere EU-borgerne klart og objektivt om traktatens indhold.

Trods den forsinkede ratificering af Lissabontraktaten har Europa-Parlamentet, efter at Det 
Europæiske Råd på mødet i december 2008 åbnede mulighed for en ny folkeafstemning i 
Irland, genoptaget sit arbejde med at forberede traktatens ikrafttræden. Dette arbejde er blevet 
udmøntet i godkendelsen af tre betænkninger1 i løbet af den allersidste del af valgperioden. 
Disse betænkninger vedrører henholdsvis Europa-Parlamentets nye rolle og ansvar ved 
gennemførelsen af Lissabontraktaten, Lissabontraktatens indvirkning på udviklingen af den 
institutionelle balance i Den Europæiske Union og udvikling af forbindelserne mellem 
Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter under Lissabontraktaten. Arbejdet med 
tjenesten for EU's optræden udadtil er derimod ikke blevet fulgt op, idet man afventer 
resultatet af den anden folkeafstemning, der skal holdes i Irland.

Betænkningen om Europa-Parlamentets nye rolle og ansvar ved gennemførelsen af 
Lissabontraktaten (ordfører Jo Leinen) er styrende for de øvrige betænkninger om 
gennemførelsen af Lissabontraktaten og indeholder samtlige parlamentsudvalgs holdninger til 
de ændringer, som traktaten indebærer. I betænkningen glæder man sig over udvidelsen af 
antal politikområder, hvor Parlamentet skal træffe beslutninger sammen med Rådet efter den 
fælles beslutningsprocedure (nemlig området frihed, sikkerhed og retfærdighed samt 
landbrugsområdet), idet dette betyder en væsentlig styrkelse af EU's demokratiske legitimitet. 
Med hensyn til budgettet bliver det fremover hele budgettet, der skal vedtages i fællesskab af 
Europa-Parlamentet og Rådet, idet sondringen mellem obligatoriske og ikkeobligatoriske 
udgifter afskaffes. Den nye procedure med samstemmende udtalelse, de nye beføjelser til at 
vælge formand til Kommissionen samt de nye kontrolbeføjelser er ligeledes blevet modtaget 
med entusiasme. Endelig forsikrer Europa-Parlamentet ifølge betænkningen, at det vil benytte 
sin ret til, hvis det er begrundet i nye udfordringer, at foreslå ændringer af traktaten, og 
opfordrer de øvrige institutioner til at indgå en interinstitutionel aftale om et arbejdsprogram, 
der dækker næste valgperiode, og de nødvendige gennemførelsesforanstaltninger til at sikre 
den nye traktats succes.

Udviklingen af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter 
under Lissabontraktaten (ordfører Elmar Brok) er også blevet behandlet i en betænkning, 
hvori udvalget glæder sig over de nationale parlamenters nye rettigheder, især til at kontrollere 

                                               
1 Disse betænkninger er ikke blevet behandlet og vedtaget i plenarforsamlingen, så redegørelsen bygger på resultatet 

af afstemningen i udvalget.
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overholdelsen af nærhedsprincippet (procedurerne med "gult kort" og "orange kort"), som for 
første gang giver de nationale parlamenter en rolle på niveau med Unionen. Det glæder sig 
over den positive udvikling af forbindelserne i de senere år og understreger den rolle, som 
parlamentsudvalgene skal spille for at opbygge et reelt "permanent netværk af 
korresponderende udvalg". Det går endda ind for, at Europa-Parlamentet stiller tilstrækkelige 
finansielle midler til rådighed for disse fagudvalg, så de kan arrangere møder med deres 
korresponderende udvalg. De nationale parlamenter opfordres til at udvikle den rolle, som 
Europa-Parlamentets medlemmer kan spille på nationalt niveau, f.eks. retten til at tale på 
plenarforsamlingen i nationale parlamenter på visse tidspunkter, at deltage i møder i 
fagudvalg, når disse drøfter punkter af relevans for EU-lovgivningen eller at deltage i møder i 
de respektive politiske grupper. Endelig omtales COSAC's rolle i udkastet til betænkning.

I betænkningen om Lissabontraktatens indvirkning på udviklingen af den institutionelle 
balance i Den Europæiske Union (ordfører Jean-Luc Dehaene) gøres der status over de 
konkrete indvirkninger af Lissabontraktaten på de interinstitutionelle forbindelser og 
formuleres en række henstillinger, der skal garantere en effektiv gennemførelse af de nye 
institutionelle bestemmelser. Man glæder sig over præciseringen af de enkelte funktioner i 
hver institution, som derved styrkes på hver sit specifikke kompetenceområde, og påviser, at 
institutionerne bliver nødt til at øge samordningen for at fungere effektivt. Sameksistensen af 
to stabile formandskaber (formand for Det Europæiske Råd og den højtstående repræsentant i 
dennes egenskab af formand for Rådet for Udenrigsanliggender) og et roterende formandskab 
for Rådet er en forbedring, som kan tilføre sammenhæng og effektivitet, men som også kræver 
et tæt samarbejde mellem de forskellige formandskaber. Der foreslås en tidsplan for 
udnævnelserne til de vigtigste poster (formand for Kommissionen, højtstående repræsentant, 
kommissærkollegiet, formand for Det Europæiske Råd) fra 2014. For så vidt angår 
udnævnelsesprocedurerne i 2009, erindres det i betænkningen om, at såfremt Det Europæiske 
Råd skulle beslutte at foreslå en kandidat til posten som formand for Kommissionen efter 
valgene til Europa-Parlamentet, bør det afholde de nødvendige samråd med repræsentanterne 
for det nyvalgte Europa-Parlament for i hovedsagen at respektere dettes nye beføjelser i 
henhold til Lissabontraktaten. I tilfælde af et positivt resultat af den anden folkeafstemning i 
Irland bør Parlamentet først stemme endeligt om kommissærkollegiet, når Lissabontraktaten 
er trådt i kraft. Med hensyn til overgangsbestemmelserne om Europa-Parlamentets 
sammensætning, som blev fastlagt på Det Europæiske Råds møde den 11. og 12. december 
2008, erindrer man i betænkningen om, at disse bestemmelser bør være genstand for en 
ændring af primærretten. Man erindrer også om, at Lissabontraktaten giver Europa-
Parlamentet nye beføjelser på området, som det agter at benytte sig af i givet fald.

Ud over de konstitutionelle aspekter har Europa-Parlamentet også vedtaget en række 
betænkninger om sine forbindelser med de øvrige institutioner. Proceduren for 
Parlamentets godkendelse (høringer) af de udpegede kommissærer, der blev indført i 1994, 
tilfører Kommissionen en styrket demokratisk legitimitet. Europa-Parlamentets beslutning om 
proceduren for Europa-Parlamentets godkendelse af Kommissionen (Andrew Duff-
betænkningen) rummer en række principper og regler for proceduren. Disse principper er 
derefter blevet gennemført i Europa-Parlamentets forretningsorden (Andrew Duff-
betænkningen) i form af et nyt bilag, som indeholder procedurereglerne for høringen, 
vurderingen og afstemningen, der leder frem til en godkendelse eller en afvisning af enhver ny 
Kommission eller eventuelt et medlem af kollegiet i tilfælde af udskiftning.

Under valgperioden er der indgået en ny rammeaftale mellem Europa-Parlamentet og 
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Kommissionen. Europa-Parlamentet har ligeledes vedtaget en fælles erklæring om den 
praktiske gennemførelse af den fælles beslutningsprocedure samt en beslutning om ændring af 
afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen.

Europa-Parlamentet glæder sig over konklusionen i rammeaftalen mellem Europa-
Parlamentet og Kommissionen (Jo Leinen-betænkningen), hvormed man styrker 
sammenhængen i rammeaftalen fra juli 2000, lægger mere vægt på interinstitutionel dialog, 
styrker gennemsigtigheden og forbedrer visse tekniske aspekter i det interinstitutionelle 
samarbejde. Parlamentsmedlemmerne understreger, hvor vigtigt det er for de medlemmer, der 
deltager i internationale konferencer, også at kunne deltage EU's interne koordineringsmøder, 
og beder Kommissionen støtte Europa-Parlamentets krav herom over for Rådet. I øvrigt 
anmodes Kommissionen om at give parlamentet mindst to måneders frist, så det kan komme 
med en belejlig udtalelse ved forelæggelsen af retningslinjerne for beskæftigelse (idet 
tidsplanen i øjeblikket er meget presset).

I den fælles erklæring om den praktiske gennemførelse af den fælles 
beslutningsprocedure (Jo Leinen-betænkningen) udtrykkes tilfredshed med de nye 
bestemmelser for deltagelse i Parlamentets udvalgsmøder af repræsentanter for Rådet,
bekræftelsen af princippet om, at Parlamentets og Rådets tjenestegrene samarbejder på lige 
fod ved den juridisk-sproglige revision, og aftalen om så vidt muligt at lade undertegnelsen af 
vigtige vedtagne tekster finde sted ved en fælles ceremoni under overværelse af medierne og 
at udsende fælles pressemeddelelser og afholde fælles pressekonferencer ved offentliggørelsen
af det positive resultat af lovgivningsprocessen. Ifølge beslutningen ønskes det, at Parlamentet 
vedtager en fremgangsmåde for harmoniseringen af den måde, de forskellige 
parlamentsudvalg håndterer trilogerne på, ved at indføre en række bestemmelser for 
parlamentsdelegationernes sammensætning og for kravene til fortrolighed omkring dette 
arbejde.

For så vidt angår de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der 
tillægges Kommissionen, har Europa-Parlamentet godkendt et forslag til Rådets afgørelse om 
ændring af afgørelse 1999/468/EF samt en interinstitutionel aftale i form af en fælles 
erklæring om dette forslag til Rådets afgørelse (Richard Corbett-betænkningen). Der er tale 
om tilføjelsen af en ny "forskriftsprocedure med kontrol" til de bestående 
komitologiprocedurer. Der blev også vedtaget en beslutning om indgåelse af en 
interinstitutionel aftale om de nærmere vilkår for anvendelsen af afgørelse 1999/468/EF som 
ændret ved afgørelse 2006/512/EF (Monica Frassoni-betænkningen) samt to betænkninger om 
ændring af artikel 81 i Europa-Parlamentets forretningsorden med henblik på at give 
Parlamentet de bedst mulige vilkår for udøvelsen af de rettigheder, som det har fået i kraft af 
denne nye procedure (Richard Corbett- og Monica Frassoni-betænkningen). I disse forskellige 
betænkninger beklager Europa-Parlamentet, at anvendelsen af afgørelse 1999/468/EF har 
været utilfredsstillende, og erindrer om, at forskriftsproceduren med kontrol skal anvendes på 
alle generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikkevæsentlige bestemmelser i en 
basisretsakt, der er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251. Parlamentet opfordrer 
Rådet og Kommissionen i tilfælde af "gråzoner" til at anvende den nye forskriftsprocedure 
med kontrol og glæder sig over, at aftalen indeholder en mere præcis definition af 
Kommissionens forpligtelse til at informere Parlamentet, idet dette skal holdes orienteret om 
arbejdet i udvalgene ifølge regler, som garanterer systemets gennemsigtighed og effektivitet. 
Europa-Parlamentet deler ikke Kommissionens holdning om, at udkast vedrørende 
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gennemførelsesforanstaltninger først skal offentliggøres, når de kommer til afstemning i 
udvalget, og anmoder Kommissionen om at offentliggøre alle udkast til 
gennemførelsesforanstaltninger, så snart de officielt er forelagt. 

I sit svar på en meddelelse fra Kommissionen om resultatet af screeningen af verserende 
lovforslag (betænkning af Sylvia-Yvonne Kaufmann) fandt Europa-Parlamentet anledning til 
en grundigere analyse af de problemer, der er forbundet med Kommissionens tilbagetrækning 
eller ændring af lovforslag. Da de tre institutioner er uenige om, i hvilket omfang 
Kommissionen har ret til at trække sine lovforslag tilbage, og Europa-Parlamentet samtidig 
erkender Kommissionens tydeligt afgrænsede mulighed for at trække et lovforslag tilbage 
under de procedurer, der fører frem til dets vedtagelse, henvises til, at en aftale i denne 
henseende vil bidrage positivt til mere effektive lovgivningsprocedurer. Europa-Parlamentet 
foreslår nogle retningslinjer for tilbagetrækning og ændring af lovgivningsforslag (i den fælles 
beslutningsprocedure og samarbejdsproceduren kan Kommissionen ikke længere trække 
forslaget tilbage, når Rådet har vedtaget sin fælles holdning, medmindre Rådet har 
overskredet sine beføjelser; Kommissionen skal på behørig vis tage Parlamentets holdning i 
betragtning og på forhånd underrette Parlamentet, når den agter at trække et lovforslag tilbage 
eller ændre det på eget initiativ) og mener, at det vil være et positivt skridt i retning af at lette 
lovgivningsprocessen og dialogen mellem institutionerne at lade institutionerne definere 
fælles retningslinjer som et supplement til de relevante principper, der allerede er fastlagt i 
rammeaftalen mellem Parlamentet og Kommissionen og den interinstitutionelle aftale om 
bedre lovgivning. Endelig understreges i beslutningen, at tilbagetrækningen eller ændringen af 
lovforslag skal være i Fællesskabets interesse og behørigt begrundet.

Som led i forbindelserne med de øvrige institutioner har Parlamentet ligeledes vedtaget 
bestemmelser, som berører ombudsmandens funktion, reguleringsorganerne og 
Publikationskontoret.

Europa-Parlamentets beslutning om ombudsmandens statut og de almindelige betingelser 
for udøvelsen af hans hverv (betænkning af Anneli Jäätteenmäki) begrundes bl.a. med, at det 
er nødvendigt at tilpasse ombudsmandens statut for at fjerne enhver mulig usikkerhed 
vedrørende ombudsmandens evne til at foretage grundige og upartiske undersøgelser af 
påståede tilfælde af fejl og forsømmelser (navnlig ombudsmandens adgang til dokumenter, 
der er klassificeret som fortrolige) og for at tage højde for de ændringer, der er sket i de senere 
år inden for EU-institutionernes og -organernes rolle med hensyn til bekæmpelse af svig mod 
Den Europæiske Unions økonomiske interesser.

Ifølge Kommissionens oplysninger er der i øjeblikket 29 europæiske reguleringsagenturer, 
som beskæftiger 3.800 medarbejdere og har et årligt budget på ca. 1.100.000.000 euro, hvori 
der indgår et fællesskabsbidrag på 559.000.000 euro. Derfor er det forståeligt, at der må 
opstilles rammer for deres arbejde, og at Europa-Parlamentet har vedtaget en beslutning, hvori 
den bifalder Kommissionens udkast til en interinstitutionel aftale om rammer for 
reguleringsorganer og beklager, at Rådet ikke er indstillet på at indlede forhandlinger med 
henblik på at nå til en aftale på dette grundlag. I beslutningen fremhæver Europa-Parlamentet 
også, at fremtidige forslag om oprettelse af agenturer bør gøres betinget af, at visse principper 
overholdes med hensyn til konsekvensvurdering, parlamentarisk kontrol og Kommissionens 
politiske ansvar. Hvad det sidste punkt angår, påpeges det med bekymring i beslutningen, at 
antallet af decentraliserede agenturer vokser støt, og at denne udvikling kan give anledning til 
at frygte, at Kommissionens udøvende funktion fragmenteres og splittes i et utal af organer, 
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som hovedsagelig arbejder mellemstatsligt. I oktober 2008 vedtog Europa-Parlamentet en 
beslutning om en strategi for den fremtidige regulering af de institutionelle aspekter ved 
reguleringsagenturer (betænkning af Georgios Papastamkos), hvori det beklager, at 
Kommissionen på baggrund af Rådets afvisning af forhandling besluttede at trække sit forslag 
om en interinstitutionel aftale tilbage og erstatte det med en opfordring til at indgå i en 
interinstitutionel dialog, der kan munde ud i en fælles tilgang. Selv om den fælles tilgang ikke 
lever op til Europa-Parlamentets forventninger, erklærer det sig dog villig til at deltage og 
anmoder om, at arbejdsprogrammet fastlægges hurtigst muligt. Parlamentet opstiller en 
ikkeudtømmende liste over punkter, som dette arbejdsprogram bl.a. bør omfatte: fastsættelse 
af objektive kriterier for evaluering af agenturerne, evaluering af, hvad der er mest 
omkostningseffektivt: løsningen med et agentur eller at Kommissionens tjenestegrene 
varetager de pågældende opgaver, fastlæggelse af grænser for agenturernes uafhængighed, 
regelmæssige behovsanalyser m.v. Europa-Parlamentet mener, der bør skabes en klar, fælles 
og sammenhængende ramme for agenturernes fremtidige plads i EU's forvaltning og indføres 
parlamentarisk kontrol med agenturernes oprettelse og drift.

Under dechargeproceduren for regnskabsåret 2001 fandt Parlamentet, at det - hvilket sagen 
med Publikationskontoret viser - især er vanskeligt at placere et klart politisk ansvar i 
interinstitutionelle organer. Det opfordrede derfor institutionerne til - uden dog at sætte 
spørgsmålstegn ved det interinstitutionelle samarbejde, der medfører væsentlige besparelser 
på EU-budgettet - at ændre retsgrundlaget for interinstitutionelle organer på en sådan måde, at 
det bliver muligt utvetydigt at placere det forvaltningstekniske og politiske ansvar. I sin 
beslutning af 19. februar 2009 (betænkning af Hanne Dahl) vedtog Europa-Parlamentet 
udkastet til afgørelse om organisationen og driften af Kontoret for Den Europæiske Unions 
Publikationer, hvori der fastsættes mere detaljerede bestemmelser om de beføjelser og opgaver, 
der er tillagt Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer, om institutionernes ansvar 
samt om styrelsesudvalgets og direktørens roller.

Da Parlamentet mente, at den aftale, de tre institutioner nåede frem til den 4. april 2006, var 
det eneste mulige kompromis, og atter nævnte sin skuffelse over, at Rådets forhandlinger 
havde fokuseret på særlige nationale interesser på bekostning af fælles europæiske mål, 
vedtog det den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk 
forvaltning (betænkning af Sérgio Sousa Pinto). Europa-Parlamentet glædede sig over Det 
Europæiske Råds beslutning om at opfordre Kommissionen til at foretage en fuldstændig og 
omfattende revision af alle aspekter af EU's indtægter og udgifter og fremhævede, at det som 
Rådets budgetpartner har til hensigt at deltage i denne revision med henblik på at indgå en 
aftale, som giver EU mulighed for at opfylde sine ambitioner med sine egne midler. Det 
glædede sig også over fremskridtene under de tre søjler i forhandlingspositionen: afstemning 
af politiske prioriteringer og finansielle behov, forbedring af budgetstrukturen ved hjælp af 
større fleksibilitet samt forbedring af kvaliteten af EU-budgettets gennemførelse og bevarelse 
af Parlamentets beføjelser. Europa-Parlamentet er klar over, at en række mangler stadig ikke 
er afhjulpet med forhandlingsresultatet, og mener, at der i forbindelse med revisionen i 
2008/2009 hurtigst muligt bør gennemføres en reform af især ordningen med egne indtægter, 
men også af udgiftssiden, for at undgå de samme pinlige forhandlinger om nationale 
interesser. Endelig bekræfter Parlamentet, at det mener, at alle fremtidige finansielle rammer 
bør opstilles for en periode af fem år, der er forenelig med Parlamentets og Kommissionens 
mandat. Europa-Parlamentet vedtog efterfølgende en beslutning, der uden videre godkendte 
forslaget til ændring af den interinstitutionelle aftale (betænkning af Jo Leinen). Det drejer sig 
udelukkende om at tilføje et punktum i den interinstitutionelle aftale om, at nødhjælpsreserven 
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undtagelsesvis forhøjes til 479.218.000 euro for 2008 (i løbende priser) til dækning af behov 
opstået som følge af den nye facilitet med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende 
fødevarepriser i udviklingslandene.

Eftersom Unionens nuværende institutionelle, finansielle og politiske struktur ikke er velegnet 
til yderligere udvidelser, er det vanskeligt for EU at respektere sine tilsagn til 
sydøsteuropæiske lande. Ud fra denne kendsgerning, som er fremsat i betænkningen om de 
institutionelle aspekter af EU's kapacitet til at integrere nye medlemsstater (betænkning 
af Alexander Stubb), understreger Europa-Parlamentet - og bekræfter på ny sin vilje til 
udvidelse som en historisk mulighed for at sikre såvel fred, sikkerhed, stabilitet, demokrati og 
retsstaten som økonomisk vækst og velstand i Europa - på ny sin overbevisning om, at 
udvidelse skal ske samtidig med et stadigt snævrere samarbejde inden for Unionen, hvis 
målsætningerne i forbindelse med den europæiske integrationsproces ikke skal bringes i fare. 
Parlamentet mener ikke, at Nicetraktaten udgør et velegnet grundlag for yderligere udvidelser, 
og understreger, at en reform af EU er absolut påkrævet inden nogen som helst yderligere 
udvidelse. I betænkningen opremses de reformer, der betragtes som nødvendige (afstemning 
med kvalificeret flertal i Rådet, ændring af rotationssystemet for formandskaberne, valg af 
Kommissionens formand, større inddragelse af de nationale parlamenter, en klar definition af 
EU's værdier og mål, revision af den finansielle ramme m.v.). I betænkningen sættes 
spørgsmålstegn ved begrebet absorptionskapacitet, der blev defineret under Det Europæiske 
Råd i København som EU's evne til at absorbere nye medlemmer, samtidig med at man 
opretholdt fremdriften i den europæiske integration, og i stedet foretrækkes 
integrationskapacitet. Det understreges, at integrationskapacitet ikke er et nyt kriterium, som 
anvendes på kandidatlandene, men en forudsætning for en velgennemført udvidelse og et 
tættere samarbejde omkring europæisk integration, og at ansvaret for at forbedre 
integrationskapaciteten påhviler EU og ikke kandidatlandene. Europa-Parlamentet 
understreger, at de anbefalede reformer må gå hånd i hånd med bestræbelser på at øge 
offentlighedens accept af udvidelsen, og erindrer om de europæiske politiske lederes ansvar 
for at forklare offentligheden formålene med og de gensidige fordele ved udvidelsen og 
samlingen af Europa. Endelig vurderes, at bestemmelsen i EU-traktatens artikel 49, som 
kræver Europa-Parlamentets samstemmende udtalelse inden Rådets godkendelse af nye 
medlemsstaters tiltrædelse, bør finde anvendelse på beslutningen om at indlede 
tiltrædelsesforhandlinger samt på afslutningen heraf.

I håb om at forbedre det repræsentative demokratis funktionsmåde har Europa-Parlamentet 
vedtaget en række betænkninger om de politiske partiers funktionsmåde i Europa, Europa-
Parlamentets sammensætning og valgretten ved valg til Europa-Parlamentet. Europa-
Parlamentets beslutning om politiske partier på europæisk plan (betænkning af Jo Leinen) 
bygger på den konstaterede kløft mellem mange borgere og de europæiske institutioner og 
forklarer denne kløft med utilstrækkelig kommunikation og information om Europapolitik. 
For at afbøde denne kendsgerning må de europæiske politiske partier, som er et væsentligt 
element i udvikling og bevidstgørelse af en europæisk offentlighed, videreudvikle sig til 
levende aktører for Europapolitikken og arbejde for reel inddragelse af borgerne, ikke kun 
gennem valg til Europa-Parlamentet, men ligeledes i alle andre aspekter af det europæiske 
politiske liv. Hvis det skal lykkes, er det nødvendigt at udarbejde en ægte europæisk 
partistatut, der fastlægger deres rettigheder og pligter og giver dem mulighed for at få status 
som juridiske personer. Europa-Parlamentet opfordrer Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender til at udarbejde specifikke forslag herom. I beslutningen, der indeholder en række 
forslag til ændringer af finansieringssystemet, vurderes også, at det vil være hensigtsmæssigt 
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at undersøge, hvorledes de europæiske politiske fonde kan stimuleres, hvordan de europæiske 
politiske ungdomsorganisationers og -bevægelsers rolle kan styrkes, og hvordan listerne kan 
opstilles til valgene til Europa-Parlamentet for at fremme dannelsen af en europæisk politisk 
offentlighed. Disse krav fra Europa-Parlamentet er taget i betragtning i ændringen fra 2007 af 
forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier på 
europæisk plan. Forordningens hovedformål er at styrke de politiske partiers finansielle 
planlægningspotentiale på lang sigt, fremme diversificeringen af de finansielle ressourcer og 
sikre de politiske partier større fleksibilitet op til valget til Europa-Parlamentet i juni 2009. 
Definitionen af politiske fonde på europæisk plan og deres rolle fremgår ligeledes af 
forordningen. Denne ændring blev godkendt i en aftale mellem Europa-Parlamentet og Rådet 
under førstebehandlingen (betænkning af Jo Leinen).

På udtrykkelig opfordring fra Det Europæiske Råd den 21-22. juni 2007 vedtog Europa-
Parlamentet en beslutning om Europa-Parlamentets sammensætning (betænkninger af 
Alain Lamassoure og Adrian Severin) på baggrund af en ny procedure for sammensætningen 
af Europa-Parlamentet, som indebærer et generelt loft på 750 pladser, et maksimum på 96 og 
et minimum på seks pr. medlemsstat samt anvendelse af princippet om degressiv 
proportionalitet, som ikke er defineret i traktaten. For Europa-Parlamentet indebærer dette 
princip, at forholdet mellem antallet af indbyggere og antallet af pladser for de enkelte 
medlemsstater bør variere i forhold til deres respektive indbyggertal, således at et medlem fra 
en mere folkerig medlemsstat skal repræsentere flere borgere end et medlem fra en mindre 
folkerig medlemsstat, men også, at en mindre befolket medlemsstat aldrig kan have flere 
medlemmer end en mere befolket stat. Det er grundlaget (der gør det muligt at forene 
principperne om funktionsdygtighed, pluralitet og solidaritet) for, at der i beslutningen 
foreslås en ordning, som kan tilpasses den demografiske udvikling i medlemsstaterne uden at 
skulle genforhandles. I bilag 1 til beslutningen (der er udformet som et udkast til Det 
Europæiske Råds afgørelse) foreslås en fordeling uden nedskæringer i nogen medlemsstats 
antal pladser, bortset fra Tyskland. I udkastet tages ikke højde for eventuelle fremtidige 
tiltrædelser, som kan give anledning til en midlertidig overskridelse af loftet indtil udløbet af 
den pågældende valgperiode. Europa-Parlamentet bekræfter, at dette forslag hænger snævert 
sammen med reformtraktatens ikrafttrædelse og forbeholder sig ret til at gøre sin godkendelse 
af Det Europæiske Råds afgørelse om den nye fordeling af pladserne i Europa-Parlamentet 
afhængig af, hvordan reformerne af de øvrige EU-institutioner bliver fastlagt i 
reformtraktaten.

Forslaget om ændring af Rådets direktiv 93/109/EF for så vidt angår nærmere regler for 
valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, der har bopæl 
i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere, sigter primært mod at rette op på visse 
uhensigtsmæssigheder i tilknytning til dobbelt stemmeafgivelse og dobbeltkandidatur. Det 
foreslås at ophæve de nuværende regler, men samtidig bibeholde den formelle erklæring, som 
unionsborgerne, der ikke er statsborgere i bopælslandet, skal fremlægge om, at de kun vil 
udøve deres valgret eller ret til at lade sig opstille i én medlemsstat. Europa-Parlamentet 
(betænkning af Andrew Duff) støttede den forenklede tilgang, men foreslår - under 
forudsætning af, at bopælslandet tillader opstilling i flere stater - at ophæve det nugældende 
forbud mod at lade sig opstille i mere end én medlemsstat. Europa-Parlamentet agter også at 
sikre, at bopælslandet ikke automatisk er forpligtet til at fratage en borger valgretten, fordi 
denne har fortabt sin valgret i en anden medlemsstat. I begge tilfælde bør det være op til den 
pågældende stat at træffe afgørelse i hvert enkelt tilfælde ud fra den nationale lovgivning. 
Således bør fortabelse af valgbarheden eller valgretten i hjemlandet ikke medføre generel 
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fortabelse i alle medlemsstater. Bopælslandet kan fastsætte, at borgere, der har fortabt deres 
valgbarhed eller valgret i deres hjemland, kun fortaber denne ret, hvis de ville have fortabt den 
i henhold til den nationale lovgivning for samme forseelse og på samme vis. 

I samme forbindelse har Udvalget om Konstitutionelle Anliggender indledt drøftelsen af et 
ændringsforslag til akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af 
medlemmerne af Europa-Parlamentet. Andrew Duffs udkast til betænkning har været 
drøftet flere gange i udvalget, men bliver ikke vedtaget inden udgangen af valgperioden.

Deltagelsesdemokratiet, der foruden den politiske repræsentation og deltagelsen i 
europavalget skal fremme civilsamfundets debat og mere direkte inddragelse i den europæiske 
integration, har ligeledes fået Europa-Parlamentet til at gøre en indsats for at drøfte og 
formulere forslag, der skal tilskynde til en debat mellem alle borgere. Beslutningen om 
perspektiver for udvikling af den civile dialog under Lissabontraktaten (betænkning af 
Genowefa Grabowska) minder om, at det civile samfund i Europa spiller en vigtig rolle i den 
europæiske integrationsproces, og understreger, at hvis EU skal nå sine politiske mål og 
intentioner, er der behov for en bredere offentlig debat, en mere effektiv civil dialog og en 
øget politisk bevidsthed. Europa-Parlamentet kræver, at der mindst én gang om året 
organiseres fora mellem Parlamentet og repræsentanter for civilsamfundet i hver medlemsstat 
samt regelmæssige møder mellem civilsamfundet og kommissærerne. Rådet bør lette og 
forenkle adgangen til dets aktiviteter, og EU's institutioner opfordres til at føre ajourførte 
registre over alle relevante ikkestatslige organisationer. Parlamentsmedlemmerne slår til lyd 
for indgåelsen af en interinstitutionel aftale, hvori der er fastlagt bindende retningslinjer for 
udpegning af repræsentanter for det civile samfund og opstillet metoder til udformning og 
finansiering af høringer. Kommissionen opfordres for sin del til at fremlægge et nyt forslag til 
europæiske foreninger, således at europæiske civilsamfundsorganisationer kan benytte et 
fælles retsgrundlag. Europa-Parlamentet glæder sig over styrkelsen af det repræsentative 
demokrati og deltagelsesdemokratiet gennem Lissabontraktatens bestemmelser om 
"borgerinitiativet".

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender har i øvrigt anmodet Kommissionen om efter 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse straks at fremsætte et forslag til en klar, enkel og 
brugervenlig forordning om gennemførelsen af dette initiativ (ordfører Sylvia-Yvonne 
Kaufmann)1. For at det ikke skal forveksles med retten til at indgive andragender, bør 
forordningen indeholde praktiske elementer i forbindelse med definitionen af et 
borgerinitiativ. Bilaget til betænkningen indeholder en række henstillinger til Kommissionen, 
og parlamentsmedlemmerne vedtager at se på mulighederne for at etablere et effektivt system 
til at kontrollere processen i forbindelse med et borgerinitiativ straks efter vedtagelsen af 
forordningen. I betænkningen anbefales det, at et borgerinitiativ er repræsentativt, hvis det 
støttes af mindst 1/500 af befolkningen fra mindst en fjerdedel af medlemsstaterne. Enhver 
unionsborger, som har stemmeret i henhold til lovgivningen i den pågældendes egen 
medlemsstat, kan deltage i et borgerinitiativ. Proceduren for et borgerinitiativ omfatter 
følgende fem faser: anmeldelse af initiativet, indsamling af støttetilkendegivelser, indgivelse 
af initiativet, Kommissionens stillingtagen og kontrol af, at den ønskede retsakt er i 
overensstemmelse med traktaterne. I første fase vurderer Kommissionen, om det anmeldte 
borgerinitiativ formelt kan behandles og træffer afgørelse herom inden to måneder. 

                                               
1 Da betænkningen ikke er blevet behandlet og vedtaget i plenarforsamlingen, baserer redegørelsen sig på 

afstemningsresultatet i udvalget. 
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Indsamlingen af individuelle støttetilkendegivelser skal ske inden for en frist på et år, der 
løber fra den første dag i den tredje måned efter afgørelsen om borgerinitiativets anmeldelse, 
idet enhver støttetilkendegivelse kan tilbagekaldes inden udløbet af fristen for indsamlingen af 
støttetilkendegivelser. Kommissionen kontrollerer herefter, at det indgivne borgerinitiativ er 
repræsentativt, og træffer afgørelse herom inden to måneder. I den følgende fase behandler 
Kommissionen borgerinitiativets anliggende indholdsmæssigt inden for en frist på tre 
måneder. Af gennemsigtighedshensyn anbefales det i betænkningen, at Kommissionen først 
indleder behandlingen af et borgerinitiativs indhold efter at have fået forelagt en rapport om 
finansieringen af initiativet, herunder om, hvor midlerne til finansieringen kommer fra 
(gennemsigtighedsrapport).

Problemet med borgernes deltagelse i den europæiske integration er ligeledes blevet drøftet i 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, der i en betænkning af Andrzej Wielowieyski 
satte spørgsmålstegn ved årsagerne hertil og satte sig for at finde en løsning, der kunne 
afhjælpe denne legitimitetskrise, der præger den europæiske integration. Der blev afholdt en 
workshop, men udvalget foretrak ikke at vedtage en betænkning om emnet inden udgangen af 
valgperioden.

Interesserepræsentanter har med tiden spillet en stigende rolle i beslutningsprocessen, og i sin 
beslutning om udvikling af rammer for interesserepræsentanters (lobbyisters) 
virksomhed i EU-institutionerne (betænkninger af Alexander Stubb og Ingo Friedrich)
erkender Europa-Parlamentet deres vigtige funktion, idet de bidrager med deres ekspertise i 
den åbne og pluralistiske dialog, der ligger til grund for et demokratisk system. Idet 
Parlamentet understreger, at gennemsigtighed er en absolut forudsætning for Unionens 
legitimitet og borgernes tillid til EU, og at åbenhed er nødvendig såvel i institutionens eget 
arbejde som blandt lobbyisterne, glæder det sig i beslutningen over Kommissionens forslag 
om at etablere en mere struktureret ramme for lobbyvirksomhed og godkender "one-stop-
shop"-registrering, hvorefter lobbyister skal kunne lade sig registrere. Europa-Parlamentet 
kræver en interinstitutionel aftale om et fælles obligatorisk register eller i det mindste en 
gensidig anerkendelse af hinandens separate registre. Parlamentet tager også Kommissionens 
udkast til adfærdskodeks til efterretning og minder om, at Parlamentet allerede har haft en 
sådan kodeks i over ti år og anmoder den om at indlede forhandlinger med Parlamentet med 
henblik på opstilling af fælles bestemmelser. Parlamentet foreslår derfor, at der snarest muligt 
nedsættes en fælles arbejdsgruppe for at undersøge følgevirkningerne af et fælles register og 
udarbejde en fælles adfærdskodeks. Det skal igen pointeres, at der i beslutningen kræves en 
større gennemsigtighed med hensyn til tværpolitiske grupper, der på ingen måde skal betragtes 
som EP-organer.

På reguleringsområdet udgør den generelle revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 
(betænkning af Richard Corbett) den største ændring, der både sigter mod at tilpasse 
forretningsordenen til de beslutninger, som arbejdsgruppen om Europa-Parlamentets interne 
reform har taget, og forberede institutionen på Lissabontraktatens ikrafttrædelse. På 
tidspunktet for udarbejdelsen af dette dokument skulle betænkningen først vedtages i 
udvalget, inden den skulle videre til drøftelse og afstemning i plenarforsamlingen.

Foruden denne betænkning har Parlamentet i løbet af valgperioden vedtaget en række 
ændringer vedrørende mere specifikke aspekter i forretningsordenen. Den har således vedtaget 
en artikel om berigtigelser, hvis formulering omfatter alle fejltyper, hvad enten de er 
sproglige eller indholdsmæssige, eller der er sket en fejl i en lovgivningsprocedure, en 
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ikkelovgivningsmæssig procedure eller i en interinstitutionel aftale under behandling 
(betænkning af Richard Corbett)). I en anden betænkning (betænkning af Gérard Onesta) har 
Parlamentet ændret adfærdsreglerne for dets medlemmer for at undgå visse former for 
voldsomme offentlige demonstrationer i Parlamentets bygninger, hvilket kan forringe de 
parlamentariske debatter (navnlig mundtlige forespørgsler, mundhuggeri osv.). Det må dog på 
ingen måde begrænse medlemmernes ytringsfrihed eller hindre livlige forhandlinger i 
Parlamentet. Artikel 3 og 4 om valgs prøvelse og mandatets varighed er blevet tilpasset 
(betænkning af Pahor Borut) som følge af en ændring af akten af 20. september 1976 og for at 
præcisere bestemmelserne, således at Parlamentet bliver i stand til at reagere over for åbenlyse 
tilfælde af uforenelighed og dermed kan træde sammen i sin fulde sammensætning allerede på 
det konstituerende møde. Kravene i forbindelse med en forenkling af fællesskabsretten har 
gjort det nødvendigt for Parlamentet (betænkning af Marie-Line Reynaud) at ændre artikel 80 
i forretningsordenen vedrørende en kodifikation af fællesskabslovgivningen og indføre en ny 
artikel om en behandlingsprocedure af forslag til omarbejdning. Disse ændringer konkretiserer 
Parlamentets politiske vilje til i højere grad at bidrage til bestræbelserne på at sætte fornyet 
skub i forenklingsprocessen inden for rammerne af initiativet "Bedre lovgivning". Ved at 
revidere artikel 139 i sin forretningsorden (betænkning af Ingo Friedrich) har Parlamentet 
forlænget overgangsbestemmelserne om at stille et tilstrækkeligt antal tolke eller oversættere 
til rådighed på alle EU's officielle sprog til udgangen af denne valgperiode. Parlamentet 
bekræfter dog, at politikken med fuldstændig flersprogethed fortsat er et grundlæggende 
mål i unionen, og at denne regel i princippet anvendes i Parlamentet. Ændringen af artikel 
201, stk. 1, tager sigte på at give udvalgsformændene mulighed for at rådføre sig med det 
kompetente udvalg i tilfælde af tvivl vedrørende anvendelsen eller fortolkningen af 
forretningsordenen (betænkning af Richard Corbett). Parlamentet har ændret sin 
forretningsorden i lyset af medlemsstatutten, der træder i kraft i 2009 (betænkning af Ingo 
Friedrich). Fra det tidspunkt vil reglerne for omkostningsgodtgørelser og andre godtgørelser 
til medlemmerne tage udgangspunkt i medlemsstatuttens artikel 9-23, 27 og 28 og ikke 
længere i Parlamentets ret til selvorganisation. En anden række ændringer vedrører 
muligheden for ethvert medlem til som led i Parlamentets initiativret at fremsætte forslag til 
en fællesskabsretsakt. Det fastsættes således, at forslaget indgives til formanden, som henviser 
det til behandling i det kompetente udvalg, som træffer afgørelse om den videre behandling.
Der er også fastsat proceduremæssige ændringer vedrørende oversættelsen af ændringsforslag, 
og et nyt punkt om "personlige interessekonflikter" er tilføjet i forretningsordenens bilag. 
Artikel 29, der omhandler dannelsen af politiske grupper er blevet ændret (betænkning af 
Richard Corbett), for at øge minimumstærsklen for dannelsen af en gruppe til 25 medlemmer, 
som repræsenterer mindst 1/4 af medlemsstaterne. Hvis en gruppe falder under denne tærskel, 
kan formanden dog tillade dens fortsatte beståen indtil Parlamentets næste konstituerende 
møde forudsat, at gruppen repræsenterer mindst 1/5 af medlemsstaterne og har bestået i over 
et år. Ændringen af forretningsordenens artikel 47 sigter mod at angive de nærmere 
bestemmelser for samarbejdet mellem flere associerede udvalg om samme sag (betænkning 
af Richard Corbett). Det fastsættes, at formanden, ordføreren og de rådgivende ordførere i 
fællesskab skal søge at identificere de dele af teksten, der henhører under deres 
enekompetence og aftale de nærmere retningslinjer af deres samarbejde, og at det 
korresponderende udvalg uden afstemning kan acceptere ændringsforslag fra et associeret 
udvalg, hvis de udelukkende henhører under sidstnævntes enekompetence. Endelig skal 
Parlamentets delegation i tilfælde af en forligsprocedure omfatte den rådgivende ordfører fra 
alle associerede udvalg. Unionens symboler (flag, hymne, møntenhed, Europadagen den 9. 
maj) har været anvendt i over 30 år af alle europæiske institutioner og blev formelt godkendt 
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af Det Europæiske Råd i 1985. Det er derfor logisk, at Parlamentet ændrer sin 
forretningsorden (betænkning af Carlos Carnero Gonzalez) for at angive de nærmere 
bestemmelser for Parlamentets anvendelse af dem. De væsentligste ændringer i afgørelsen 
vedrørende arbejdet i plenarforsamlingen og initiativbetænkninger (betænkning af 
Richard Corbett) hidrører fra forslag fremsat af arbejdsgruppen om reform af Parlamentet. De 
primært tekniske ændringer vedrører: reform af proceduren for forespørgsler til skriftlig 
besvarelse til Rådet eller Kommissionen, indførelsen af en ny artikel om kortfattet 
forelæggelse af en betænkning, der ikke kræver en fuld forhandling, øget synlighed til 
Parlamentet i forhandlingerne og ændring af forretningsordenens artikler om 
initiativbetænkninger.

Parlamentet har ligeledes foretaget flere fortolkninger til forretningsordenen vedrørende 
hemmelig afstemning (betænkning af Marie-Line Reynaud), løsningen af 
kompetencekonflikter, navnlig i forbindelse med ikke-lovgivningsmæssige sager (betænkning 
af Ingo Friedrich), bemærkninger til forretningsordenen (Jo Leinen), skriftlige erklæringer 
(betænkning af Richard Corbett), indbringelse af sager for Domstolen (betænkning af Costas 
Botopoulos), formandens opgaver (betænkning af Jo Leinen), formandskab (betænkning af 
Mauro Zani, udvalgenes opgaver (Jo Leinen), beslutningsdygtighed (betænkning af Jo 
Leinen), procedure med associerede udvalg og procedure med samstemmende udtalelse 
(betænkning af Jo Leinen).
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3. Konstitionelle anliggender

A. Traktater og regeringskonference

aa. Forfatningstraktaten
- Europa-Parlamentets beslutning af 14. oktober 2004 om 

ratifikationsprocedurerne for traktaten om en forfatning for Europa og en 
kommunikationsstrategi vedrørende denne traktat (B6-0067/2004) 26

-
- Europa-Parlamentets beslutning af 12. januar 2005 om traktaten om en 

forfatning for Europa (2004/2129(INI)) - Betænkning af Íñigo Méndez De 
Vigo - Richard Corbett 28

-
- Europa-Parlamentets beslutning af 26. maj 2005 som afslutning på 

forhandlingen om en forespørgsel til mundtlig besvarelse om de 
institutionelle aspekter af en tjeneste for EU's optræden udadtil (B6-
0320/2005) 35

-
- Europa-Parlamentets beslutning af 19. januar 2006 om tænkepausen: 

struktur, områder og rammer for en evaluering af debatten om EU 
(2005/2146(INI)) - Betænkning af Andrew Duff / Johannes Voggenhuber 37

-
- Europa-Parlamentets beslutning af 14. juni 2006 om næste fase i tænke-

og analysepausen vedrørende Europas fremtid (B6-0327/2006) 44
-
- Europa-Parlamentets beslutning af 7. juni 2007 om køreplanen for 

Unionens forfatningsproces (2007/2087(INI)) - Betænkning af Elmar 
Brok / Enrique Barón Crespo 47

-
ab. Chartret om grundlæggende rettigheder

- Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2007 om Europa-
Parlamentets godkendelse af Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder (2007/2218(ACI)) - Betænkning af Jo Leinen 53

-
DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM 

GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER 55

ac. Lissabontraktaten og dens gennemførelse

- Europa-Parlamentets beslutning af 11. juli 2007 om indkaldelse af 
regeringskonferencen - Europa-Parlamentets udtalelse (EUtraktatens 
artikel 48) (2007/0808(CNS)) - Betænkning af Jo Leinen 67

-
- Europa-Parlamentets beslutning af 20. februar 2008 om Lissabontraktaten 

(2007/2286(INI)) - Betænkning af Richard Corbett / Íñigo Méndez De 
Vigo 71

-
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- Betænkning om Parlamentets nye rolle og ansvar ved gennemførelsen af 
Lissabontraktaten (2008/2063(INI)) - Betænkning af Jo Leinen 79

-
- Betænkning om udviklingen af forbindelserne mellem Europa-

Parlamentet og de nationale parlamenter under Lissabontraktaten 
(2008/2120(INI)) - Betænkning af Elmar Brok 90

-
- Betænkning om Lissabontraktatens indvirkning på udviklingen af den 

institutionelle balance i Den. Europæiske Union (2008/2073(INI)) -
Betænkning af Jean-Luc Dehaene 96

-
- Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om det videre forløb af 

ratificeringen af Lissabontraktaten (AFCO/6/68955) 110
-

B. Forbindelserne med de andre institutioner
ba. Europa-Kommissionen
Rammeaftale mellem Parlamentet og Europa-Kommissionen

- Europa-Parlamentets beslutning af 26. maj 2005 om revision af 
rammeaftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen 
(2005/2076(ACI)) - Betænkning af Jo Leinen 112

-
Rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet 
og Kommissionen 115

Retningslinjer for Kommissionens godkendelse
- Europa-Parlamentets beslutning af 1. december 2005 om proceduren for 

Europa-Parlamentets godkendelse af Kommissionen (2005/2024(INI)) -
Betænkning af Andrew Duff 127

Verserende lovforslag

- Europa-Parlamentets beslutning af 16. maj 2006 om resultatet af 
screeningen af verserende lovforslag (2005/2214(INI)) - Betænkning af 
Sylvia-Yvonne Kaufmann 130

-Den fælles beslutningsprocedure

- Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2007 om vedtagelse af den 
fælles erklæring om den praktiske gennemførelse af den fælles 
beslutningsprocedure (2005/2125(ACI)) - Betænkning af Jo Leinen 135

-
FÆLLES ERKLÆRING OM DEN PRAKTISKE 
GENNEMFØRELSE AF DEN FÆLLES 
BESLUTNINGSPROCEDURE (ARTIKEL 251 I EF-
TRAKTATEN) 137

Kommissionens gennemførelsesbeføjelser (komitologi)

- Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juli 2006 om 
udkast til Rådets afgørelse af om ændring af Rådets afgørelse 



PE423.766v01-00 24/369 DV\779820DA.doc

DA

1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen 
(2002/0298(CNS)) - Betænkning af Richard Corbett 142

-
- Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2006 om indgåelse af en 

interinstitutionel aftale i form af en fælles erklæring om udkast til Rådets 
afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af 
de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der 
tillægges Kommissionen (ny forskriftsprocedure med kontrol) 
(2006/2152(ACI)) - Betænkning af Richard Corbett 143

-
Bilag: 
Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen 145

- Europa-Parlamentets beslutning af 8. maj 2008 om indgåelse af en 
interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 1999/468/EF om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, som ændret ved 
afgørelse 2006/512/EF (2008/2002(ACI)) - Betænkning af Monica 
Frassoni 149

-
AFTALE MELLEM EUROPA-PARLAMENTET OG 
KOMMISSIONEN 152

bb. Andre institutioner
Ombudsmanden

- Europa-Parlamentets beslutning af 18. juni 2008 om forslag til Europa-
Parlamentets afgørelse om ændring af afgørelse 94/262/EKSF, EF, 
Euratom af 9. marts 1994 vedrørende ombudsmandens statut og de 
almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv (2006/2223(INI)) -
Betænkning af Anneli Jäätteenmäki 156

Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer

- Europa-Parlamentets beslutning af 19. februar 2009 om udkast til Europa-
Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets 
afgørelse om organisationen og driften af Kontoret for Den Europæiske 
Unions Publikationer (2008/2164(ACI)) - Betænkning af Hanne Dahl (Foreløbig udgave) 161

-
Annexe:
UDKAST TIL EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS, 
KOMMISSIONENS, DOMSTOLENS, REVISIONSRETTENS, 
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE 
UDVALGS OG REGIONSUDVALGETS AFGØRELSE 163
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- Europa-Parlamentets beslutning af 1. december 2005 om Kommissionens 
udkast til interinstitutionel aftale om rammer for europæiske 
reguleringsorganer (B6-0634/2005) 173

-
- Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om en strategi for 

den fremtidige regulering af de institutionelle aspekter ved 
reguleringsagenturer (2008/2103(INI)) - Betænkning af Georgios 
Papastamkos (Foreløbig udgave) 176

bc. Kommunikationspolitik

- Europa-Parlamentets beslutning af 9. oktober 2008 om godkendelse af 
den fælles erklæring om kommunikation om Europa i partnerskab 
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Europa-Parlamentets beslutning af 14. oktober 2004 om ratifikationsprocedurerne for 
traktaten om en forfatning for Europa og en kommunikationsstrategi vedrørende denne 
traktat (B6-0067/2004)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkastet til traktat om en forfatning for Europa, som EU's stats- og 
regeringschefer nåede til enighed om på regeringskonferencen den 18. juni 20041, på grundlag 
af den af Det Europæiske Konvent udarbejdede tekst, og som skal undertegnes i Rom den 29. 
oktober 2004,

– der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A. der henviser til den historiske rækkevidde af den enighed, der blev opnået den 18. juni 2004, 
hvilket var det udvidede EU's første større politiske handling, og hvorved grunden blev lagt til 
et styrket EU baseret på øget demokrati, gennemsigtighed og effektivitet,

B. der henviser til, at vort kontinent i 2005, 60 år efter Den Anden Verdenskrigs afslutning og 16 
år efter afslutningen på Europas deling, er forsonet på et grundlag af fred og frihed baseret på en 
stadig snævrere økonomisk og politisk integration, hvis drivkraft har været Fællesskaberne og 
dernæst EU og disses successive udvidelser,

C. der henviser til, at forfatningen bør forelægges på den klareste, retfærdigste og mest forståelige 
måde for Europas borgere, med tydelig angivelse af de elementer, der allerede er gældende, og 
fremhævelse af nye bestemmelser,

1. vil afgive sin udtalelse om forfatningstraktaten hurtigst muligt efter undertegnelsen;

2. opfordrer Rådet til at udforme en samordnet fremgangsmåde for den tidsmæssige planlægning 
af de nationale ratifikationsprocedurer og om i fællesskab at udvikle den bedste praksis for 
parlamentarisk kontrol og folkeafstemningskampagner;

3. mener, at perioden fra den 5. til den 8. maj 2005 kunne være en passende periode til at afholde 
de folkeafstemninger om forfatningen eller den ratifikation i parlamenterne, der er planlagt i 
medlemsstaterne, da denne periode ville være af symbolsk værdi, både for freden på vort 
kontinent og for den europæiske integration;

4. mener, at ratifikationsprocessen i alle medlemsstater bør være fuldført senest i juni 2006;

5. anser det for væsentligt, at man understreger den europæiske dimension ved forfatningsudkastet 
i de nationale ratifikationsprocedurer for at styrke en fælles følelse af social samhørighed over 
hele EU;

6. opfordrer Rådet og Kommissionen til at udarbejde en passende kampagne- og 
kommunikationsstrategi; erklærer sig rede til at bidrage til denne strategi;

                                               
1 Dokument CIG 87/04.
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7. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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Europa-Parlamentets beslutning af 12. januar 2005 om traktaten om en forfatning for Europa
(2004/2129(INI)) - Betænkning af Íñigo Méndez De Vigo - Richard Corbett

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om en forfatning for Europa (herefter "forfatningen"),

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab som ændret ved den europæiske fælles akt og traktaterne fra Maastricht, 
Amsterdam og Nice,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder1,

– der henviser til Det Europæiske Råds Laeken-erklæring2,

– der henviser til sine beslutninger3, der banede vejen for en forfatning for Europa,

– der henviser til sine beslutninger4 om forberedelserne til tidligere regeringskonferencer og sine 
beslutninger1 om resultaterne heraf,

                                               
1 EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
2 Det Europæiske Råds møde i Laeken, Laeken-erklæringen om Den Europæiske Unions fremtid, SN 273/01, 

15.12.2001.
3 Beslutning af 14.2.1984 om udkast til traktat om oprettelse af Den Europæiske Union (EFT C 77 af 19.3.1984, s. 53, 

ordfører: Altiero Spinelli; 1/1200/1983).
Beslutning af 11.7.1990 om Europa-Parlamentets retningslinjer vedrørende et udkast til forfatning for Den 
Europæiske Union (EFT C 231 af 17.9.1990, s. 91, ordfører: Emilio Colombo; A3-0165/1990).
Beslutning af 12.12.1990 om det forfatningsmæssige grundlag for Den Europæiske Union (EFT C 19 af
28.1.1991, s. 65, ordfører: Emilio Colombo; A3-0301/1990).
Beslutning af 10.2.1994 om Den Europæiske Unions forfatning (EFT C 61 af 28.2.1994, s. 155, ordfører:
Fernand Herman; A3-0064/1994).
Beslutning af 25.10.2000 om konstitutionalisering af traktaterne (EFT C 197 af 12.7.2001, s. 186, ordfører: Olivier 
Duhamel; A5-0289/2000).

4 Beslutning af 14.3.1990 om regeringskonferencen som led i Parlamentets strategi i spørgsmålet om Den
Europæiske Union (EFT C 96 af 17.4.1990, s. 114, ordfører: David Martin; A3-0047/1990).
Beslutning af 11.7.1990 om regeringskonferencen som led i Parlamentets strategi i spørgsmålet om Den
Europæiske Union (EFT C 231 af 17.9.1990, s. 97, ordfører: David Martin; A3-0166/1990).
Beslutning af 22.11.1990 om regeringskonferencen som led i Parlamentets strategi i spørgsmålet om Den
Europæiske Union (EFT C 324 af 24.12.1990, s. 219, ordfører: David Martin; A3-0270/1990).
Beslutning af 22.11.1990 om med udtalelse fra Europa- Parlamentet om indkaldelsen til regeringskonferencerne om 
Den Økonomiske og Monetære Union samt Den Politiske Union (EFT C 324 af 24.12.1990, s. 238, ordfører: David 
Martin; A3-0281/1990).
Beslutning af 17.5.1995 om unionstraktatens funktion med henblik på regeringskonferencen i 1996 -
gennemførelsen og udviklingen af Unionen (EFT C 151 af 19.6.1995, s. 56, ordfører: Jean/Louis Bourlanges og 
David Martin; A4-0102/1995).
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– der henviser til udkast til traktat om en forfatning for Europa, vedtaget med konsensus af Det 
Europæiske Konvent den 13. juni og 10. juli 2003, samt til sine beslutninger2 om henholdsvis 
forberedelserne til og resultaterne af konventets arbejde,

– der henviser til udtalelser om forfatningen fra henholdsvis Regionsudvalget3 der henviser til 
udtalelser om forfatningen fra henholdsvis Regionsudvalget4 af 28. oktober 2004 på Europa-
Parlamentets anmodning5,

– der henviser til de synspunkter, som repræsentanter for regionale sammenslutninger, 
arbejdsmarkedsorganisationer og civilsamfundsorganisationer gav udtryk for ved en offentlig 
høring afholdt den 25. november 2004,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser fra 
Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om International Handel, Budgetudvalget, 
Budgetkontroludvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender, Udvalget om 
Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, 
Regionaludviklingsudvalget, Landbrugsudvalget, Fiskeriudvalget, Kultur- og 

                                                                                                                                                           
Beslutning af 13.3.1996 med (i) udtalelse fra Europa-Parlamentet om indkaldelse af regeringskonferencen og (ii) 
evaluering af Refleksionsgruppens arbejde og præcisering af Europa- Parlamentets politiske prioriteringer i 
forbindelse med regeringskonferencem (EFT C 96 af 1.4.1996, s. 77, ordfører: Raymonde Dury og Hanja 
Maij-Weggen; A4-0068/1996).
Beslutning af 18.11.1999 om forberedelse af reformen af traktaterne og om den kommende regeringskonference 
(EFT C 189 af 7.7.2000, s. 222, ordfører: Giorgos Dimitrakopoulos og Jo Leinen; A5-0058/1999).
Beslutning af 3.2.2000 om indkaldelse af regeringskonferencen (EFT C 309 af 27.10.2000, s. 85, ordfører: Giorgos 
Dimitrakopoulos og Jo Leinen; A5-0018/2000).
Beslutning af 16.3.2000 om om udarbejdelse af et charter om Den Europæiske Unions grundlæggende
rettigheder (EFT C 377 af 29.12.2000, s. 329, ordførere: Adrew Duff og Johannes Voggenhuber
Beslutning af 13.4.2000 om dets forslag til regeringskonferencen (EFT C 40 af 7.2.2001, s. 409, ordfører:
Giorgos Dimitrakopoulos og Jo Leinen; A5-0086/1999);

1 Beslutning af 16.1.1986 om Europa-Parlamentets holdning til den fælles europæiske akt, vedtaget af
regeringskonferencen den 16.12. og 17.12.1985 (EFT C 36 af 17.2.1986, s. 144, ordfører: Altiero Spinelli; 
A2-0199/1985).
Beslutning af 11.12.1986 om den europæiske fælles akt (EFT C 7 af 12.1.1987, s. 105, ordfører: Luis Planas 
Puchades; A2-0169/1986).
Beslutning af 7.4.1992 om resultaterne af regeringskonferencen (Maastricht) (EFT C 125 af 18.5.1992, s. 81, 
ordfører: David Martin og Fernand Herman; A3-0123/1992).
Beslutning af 19.11.1997 om Amsterdam-traktaten (EFT C 371 af 8.12.1997, s. 99, ordfører: Íñigo Méndez de Vigo 
og Dimitris Tsatsos; A4-0347/1997).
Beslutning af 31.5.2001 om Nice-traktaten og Den Europæiske Unions fremtid (EFT C 47 E af 21.2.2002, s. 108, 
ordfører: Íñigo Méndez de Vigo og António José Seguro; A5-0168/2001).

2 Beslutning af 29.11.2001 om den konstitutionelle proces og Unionens fremtid (EFT C 153 E af 27.6.2002, s. 310, 
ordfører: Jo Leinen og Íñigo Méndez de Vigo; A5-0368/2001).
Beslutning af 24.9.2003 om indkaldelse af regeringskonferencen (EUT C 77 E af 26.3.2004, s. 255, José María 
Gil-Robles Gil-Delgado og Dimitris Tsatsos; A5-0299/2003).

3 CdR 354/2003, endnu ikke offentliggjort i EUT.
4 CESE 1416/2004, endnu ikke offentliggjort i EUT.
5 Punkt 8.2 og 8.3, P6_PV(2004)09-14.
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Uddannelsesudvalget, Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender og Udvalget for Andragender (A6-0070/2004),

der henviser til,

A. at Den Europæiske Union i løbet af sin historie har spillet en væsentlig rolle i skabelsen af et 
stadigt voksende område med fred og velstand, demokrati og frihed, retfærdighed og sikkerhed,

B. at forfatningen konsoliderer disse resultater og indeholder nyskabelser, som er en forudsætning 
for at opretholde og styrke de muligheder, som et EU med 25 og potentielt endnu flere 
medlemsstater har for at handle effektivt såvel indadtil som udadtil,

C. at den indsats, som Europa-Parlamentet siden de første direkte valg har gjort for at nå frem til 
en forfatning, nu er blevet kronet med held takket være konventet, som udarbejdede 
forfatningsudkastet efter en demokratisk, repræsentativ og åben metode, der fuldt ud har vist sin 
effektivitet, som tog hensyn til de europæiske borgeres bidrag, og som resulterede i en 
konsensus, som regeringskonferencen i alt væsentligt undlod at ændre ved,

D. at forfatningen som et kompromis, der skulle kunne accepteres af alle medlemsstaterne, 
uvægerligt måtte udelade visse forslag, bl.a. fra Europa-Parlamentet og konventet, selv om disse 
efter forslagsstillernes opfattelse ville have givet Unionen yderligere fordele, hvoraf mange dog 
stadig vil kunne realiseres i fremtiden,

E. at den omstændighed, at hver eneste national regering i Den Europæiske Union har tilsluttet sig 
forfatningen, viser, at medlemsstaternes folkevalgte regeringer alle betragter dette kompromis 
som det grundlag, de ønsker at samarbejde på i fremtiden, og gør det påkrævet, at de hver især 
udviser størst muligt politisk engagement i arbejdet for at sikre, at ratifikationen kan være 
gennemført inden den 1. november 2006,

F. at forfatningen i den offentlige debat har været genstand for en vis kritik, som imidlertid ikke 
har afspejlet bestemmelsernes reelle indhold og retlige konsekvenser, for så vidt som 
forfatningen ikke vil føre til dannelse af en centraliseret "superstat", ikke vil svække, men 
tværtimod styrke EU's sociale dimension og ikke lader hånt om Europas historiske og åndelige 
rødder, idet den henviser til dets kulturelle, religiøse og humanistiske arv,

1. konkluderer, at forfatningen som helhed betragtet er et godt kompromis og en overordentlig stor 
forbedring i forhold til de eksisterende traktater, som, når den først er gennemført, vil give 
synlige fordele for borgerne (og for Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter som deres 
demokratiske repræsentanter), for medlemsstaterne (herunder deres regioner og lokale 
myndigheder) samt for EU-institutionernes mulighed for at fungere effektivt og dermed for 
Unionen som helhed;

Øget klarhed om Unionens væsen og mål

2. konstaterer med tilfredshed, at forfatningen giver borgerne et mere klart indtryk af Unionens
væsen og mål og af forholdet mellem EU og medlemsstaterne, navnlig fordi:

a) det komplicerede sæt af EU-traktater erstattes af et enkelt, mere letlæseligt dokument, der 
klart redegør for Unionens mål, dens beføjelser og grænserne herfor, dens 
politikinstrumenter og dens institutioner,
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b) Unionens dobbelte legitimitet stadfæstes, og det gøres klart, at den er en union af stater og 
borgere,

c) det værdisæt, som medlemsstaterne er fælles om, som Unionen bygger på og som skaber 
stærke bånd mellem dens borgere, er blevet tydeliggjort og udvidet,

d) Unionens mål samt de principper, der styrer dens virksomhed og dens forbindelser med 
medlemsstaterne, er blevet tydeliggjort og bedre defineret,

e) økonomisk, social og territorial samhørighed bekræftes som et af Unionens mål,

f) der er nye generelle bestemmelser om et højt beskæftigelsesniveau, fremme af ligestilling 
mellem mænd og kvinder, afskaffelse af alle former for forskelsbehandling, bekæmpelsen 
af social udstødelse og fremme af social retfærdighed, social beskyttelse, et højt 
uddannelses- og sundhedsniveau, forbrugerbeskyttelse, fremme af bæredygtig udvikling og 
hensyntagen til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse,

g) forvirringen mellem "EF" og "EU" vil høre op, eftersom Den Europæiske Union bliver én 
enkelt retlig enhed og struktur,

h) EU's retsakter forenkles og deres terminologi gøres klarere gennem anvendelse af mere 
letforståelige betegnelser, således at "europæiske love" og "europæiske rammelove" 
erstatter de nuværende mangfoldige retsaktstyper (direktiver, forordninger, afgørelser, 
rammeafgørelser m.m.),

i) den giver garantier for, at EU aldrig vil blive en centraliseret, almægtig "superstat" som 
følge af:
– den stærke understregning af det decentrale, som ligger i mottoet "forenet i 

mangfoldighed",
– forpligtelsen til at respektere medlemsstaternes "nationale identitet, som den kommer til 

udtryk i deres grundlæggende politiske og forfatningsmæssige strukturer, herunder 
regionalt og lokalt selvstyre",

– princippet om kompetencetildeling (ifølge hvilket Unionen kun har de beføjelser, som 
medlemsstaterne har tildelt den), nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

– medlemsstaternes egen deltagelse i EU's system for beslutningstagning og i vedtagelsen 
af eventuelle ændringer heraf,

j) medtagelsen af Unionens symboler i forfatningen vil øge bevidstheden om Unionens 
institutioner og deres virksomhed,

k) en bestemmelse om solidaritet mellem medlemsstaterne giver borgerne grund til at 
forvente, at de vil modtage hjælp fra alle dele af EU, hvis de udsættes for et terrorangreb, 
en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe;

Øget effektivitet og en styrket rolle i verden

3. konstaterer med tilfredshed, at Unionens institutioner efter forfatningens ikrafttræden vil kunne 
udføre deres opgaver mere rationelt, navnlig fordi:
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a) der sker en væsentlig stigning i antallet af områder, hvor regeringerne forsamlet i Rådet vil 
træffe afgørelse med kvalificeret flertal i stedet for med enstemmighed, hvilket er en 
afgørende forudsætning for, at et EU med 25 medlemsstater kan fungere uden af blive 
lammet af vetoer,

b) det halvårlige roterende formandskab for Det Europæiske Råd vil blive erstattet af et 
formandskab, der har hvervet i to et halvt år,

c) antallet af kommissionsmedlemmer vil blive reduceret fra 2014 baseret på en ordning med 
ligelig rotation mellem medlemsstaterne,

d) der vil ske en betydelig forøgelse af Unionens synlighed og rolle som global aktør:

– de to poster som henholdsvis EU's højtstående repræsentant for udenrigspolitik og 
kommissær for eksterne forbindelser, der tidligere har medført overlapninger og 
forvirring, vil blive smeltet sammen til en enkelt "EU-udenrigsminister", som skal være 
næstformand i Kommissionen, formand for Udenrigsrådet og have beføjelse til at tale 
på Unionens vegne på de områder, hvor sidstnævnte har en fælles holdning,

– der oprettes en fælles europæisk tjeneste for EU's optræden udadtil, der vil henhøre 
under EU-udenrigsministeren,

– den status som juridisk person, som hidtil har været knyttet til Det Europæiske 
Fællesskab, vil blive overdraget til Den Europæiske Union, som derved får bedre 
mulighed for at handle på internationalt plan og være part i internationale aftaler,

– EU's muligheder for at udvikle fælles strukturer på det sikkerheds- og forsvarspolitiske 
område forbedres, samtidig med at man sikrer den nødvendige fleksibilitet for at kunne 
at tage højde for medlemsstaternes forskellige indfaldsvinkler til sådanne anliggender,

e) der vil ske en begrænsning i antallet af EU-retsinstrumenter og procedurer til vedtagelse af 
disse; sondringen mellem lovgivnings- og gennemførelsesinstrumenter vil blive gjort 
tydeligere,

f) aktiviteterne inden for retlige og indre anliggender vil få mere effektive procedurer, hvilket 
giver grund til forvente konkrete fremskridt på områderne retlige anliggender, sikkerhed og 
indvandring,

g) i en række andre tilfælde vil det blive lettere at anvende den succesrige fællesskabsmetode, 
så snart der er en fælles politisk vilje hertil,

h) der vil være mere plads til fleksible arrangementer i tilfælde af, at ikke alle medlemsstater 
er villige eller i stand til at gå videre med visse politikker på samme tid;

Øget demokratisk kontrol

4. konstaterer med tilfredshed, at borgerne får bedre kontrol med EU's virksomhed i kraft af et 
øget demokratisk ansvar, bl.a. på grund af følgende forbedringer:

a) alle EU-retsakter skal kontrolleres af de nationale parlamentet forud for vedtagelsen og 
skal, med nogle få undtagelser, godkendes af både de nationale regeringer (i Rådet) og af 
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det direkte valgte Europa-Parlament - hvilket er en grad af parlamentarisk kontrol, som ikke 
findes inden for nogen anden overstatslig eller international struktur,

b) de nationale parlamenter vil modtage alle EU-lovforslag i god tid, således at de kan drøfte 
dem, inden Rådet fastlægger en holdning, og de vil også få ret til at gøre indsigelse mod 
lovgivningsforslag, hvis de mener, at de falder uden for EU's kompetenceområde,

c) Europa-Parlamentet vil som hovedregel på lige fod med Rådet træffe afgørelse om EU's 
lovgivning,

d) Kommissionens formand skal vælges af Europa-Parlamentet, hvorved der skabes en 
forbindelse til resultaterne af Europa-valget,

e) udenrigsministeren, som udnævnes af Det Europæiske Råd med samtykke fra 
Kommissionens formand, skal stå til ansvar over for både Europa-Parlamentet og Det 
Europæiske Råd,

f) ifølge en ny budgetprocedure skal alle EU-udgifter uden undtagelse godkendes af både 
Rådet og Europa-Parlamentet, hvorved samtlige udgifter vil blive underlagt fuld 
demokratisk kontrol,

g) Kommissionens udøvelse af delegerede lovgivningsbeføjelser vil blive underlagt et nyt 
system med fælles overvågning fra Europa-Parlamentets og Rådets side, hvorved de begge 
får mulighed for at tilbagekalde kommissionsafgørelser, som de anfægter,

h) agenturerne, herunder navnlig Europol, vil blive underlagt øget demokratisk kontrol,

i) Rådets samlinger skal være offentlige, når det drøfter og vedtager EU-love,

j) Regionsudvalgets rolle styrkes,

k) med hensyn til fremtidige forfatningsrevisioner vil også Europa-Parlamentet have beføjelse 
til at fremlægge forslag, og alle revisionsforslag skal behandles af et konvent, medmindre 
det vedtages at det ikke er nødvendigt, hvilket kræver Parlamentets samtykke;

Flere borgerrettigheder

5. konstaterer med tilfredshed, at borgernes rettigheder styrkes som resultat af følgende 
forbedringer:

a) inkorporeringen i forfatningens del II af Den Europæiske Unions charter om 
grundlæggende rettigheder betyder, at alle bestemmelser i EU-love og alle foranstaltninger, 
der træffes af EU-institutioner eller bygger på EU-love, skal respektere disse 
grundlæggende rettigheder,

b) Den Europæiske Union forpligtes til at tiltræde den europæiske 
menneskerettighedskonvention, hvorved Unionen underlægges den samme eksterne kontrol 
som dens medlemsstater,
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c) nye bestemmelser vil gøre det lettere for borgere, arbejdsmarkedets parter, repræsentative 
organisationer og civilsamfundet at deltage i EU's drøftelser,

d) indførelsen af et europæisk borgerinitiativ, som vil sætte borgerne i stand til at stille forslag 
om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter deres opfattelse er nødvendig for gennemførelse af 
forfatningen,

e) enkeltpersoner vil have øget domstolsadgang inden for rammerne af EU-retten;

Konklusioner

6. støtter forfatningstraktaten og går helhjertet ind for, at den ratificeres;

7. mener, at denne forfatning giver et stabilt og holdbart grundlag for Den Europæiske Unions 
fremtidige udvikling, som vil muliggøre en yderligere udvidelse, samtidig med at den 
indeholder mekanismer for nødvendige forfatningsændringer;

8. bekendtgør sin hensigt om at anvende den nye initiativret, som er nedfældet i forfatningen, til at 
foreslå forbedringer af forfatningen;

9. håber, at alle EU's medlemsstater vil være i stand til at ratificere traktaten senest i midten af 
2006;

10. anmoder på ny om, at der gøres enhver mulig anstrengelse for at oplyse de europæiske borgere 
klart og objektivt om indholdet af forfatningen; anmoder i den forbindelse EUinstitutionerne og 
medlemsstaterne om, at de i forbindelse med distributionen af forfatningsteksten (i uforkortet 
eller sammenfattet udgave) blandt borgerne foretager en klar sondring mellem de elementer, 
som i forvejen findes i de gældende traktater, og de nye bestemmelser, som forfatningen 
indebærer, hvilket bør ske såvel ud fra pædagogiske hensyn som for at undgå en forplumring af 
debatten;

o

o     o

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning og Det Konstitutionelle Udvalgs betænkning til 
medlemsstaternes parlamenter, Rådet, Kommissionen og de tidligere medlemmer af Konventet 
om Europas Fremtid, samt at sikre, at Parlamentets tjenestegrene, herunder dets eksterne 
kontorer, stiller omfattende information til rådighed om forfatningen og Parlamentets holdning 
til den.
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Europa-Parlamentets beslutning af 26. maj 2005 om de institutionelle aspekter af en tjeneste 
for EU's optræden udadtil (B6-0320/2005)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til erklæring nr. 24 fra konferencen mellem medlemsstaternes 
regeringsrepræsentanter, ad artikel III-296 i traktaten om en forfatning for Europa, i bilaget til 
slutakten fra regeringskonferencen om traktaten om en forfatning for Europa af 29. oktober 
20041,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 16. og 17. december 2004, særligt 
stk. 71-73,

– der henviser til sin beslutning af 12. januar 2005 om traktaten om en forfatning for Europa, 
særligt nr. 3, litra d)2,

– der henviser til Udvalget om Konstitutionelle Anliggenders høring den 15. marts 2005,

– der henviser til forespørgsel til mundtlig besvarelse til Kommissionen om de institutionelle 
aspekter vedrørende tjenesten for EU's optræden udadtil indgivet af Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender (Dok. O-0054/05),

– der henviser til bemærkningerne til svaret på forespørgslen under mødet den 11. maj 2005 
fremsat på vegne af Kommissionen og til forhandlingen i tilslutning dertil,

– der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A. udformningen af den fremtidige tjeneste for EU's optræden udadtil er af stor betydning for, om 
det lykkes at gøre Unionens forbindelser udadtil mere sammenhængende, synlige og effektive,

B. Rådets generalsekretær og højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik og Kommissionen vil på Det Europæiske Råds møde i juni 2005 sammen 
præsentere en rapport over fremskridtene i forberedelsen af tjenesten for EU's optræden udadtil,

C. Europa-Parlamentet og Kommissionen bør på et tidligt tidspunkt blive enige om nogle 
grundlæggende spørgsmål om udformningen af tjenesten for EU's optræden udadtil,

1. minder Kommissionen om, at en afgørelse om etableringen af tjenesten for EU's optræden 
udadtil kun er mulig med dens samtykke, og opfordrer indtrængende Kommissionen til i det 
forberedende arbejde for tjenesten for EU's optræden udadtil at arbejde med hele sin 
institutionelle vægt for opretholdelsen og videreudviklingen af fællesskabsmodellen inden for 
Unionens eksterne relationer;

2. er overbevist om, at tjenesten for EU's optræden udadtil i den forbindelse organisatorisk, 
                                               
1 EUT C 310 af 16.12.2004, s. 420.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0004.
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administrativt og budgetmæssigt bør integreres i Kommissionens tjenester, hvorved den 
administrative myndighed, der ligger hos udenrigsministeren, som også er næstformand for 
Kommissionen, sikrer, at tjenesten - som det også fremgår af forfatningen - er bundet af Rådets 
beslutninger inden for den "klassiske" udenrigspolitik (FUSP og ESFP) og underlagt 
Kommissionens beslutninger inden for Fællesskabets udenrigsrelationer;

3. opfordrer Kommissionen til ved kommende forslag at insistere på, at følgende principper 
overholdes i overensstemmelse med forfatningsbestemmelsernes betydning og formål og med 
ånden i EU-forfatningskonventets drøftelser:

a) personalet i tjenesten for EU's optræden udadtil bør ud fra saglige hensyn og i et 
afbalanceret forhold sammensættes af tjenestemænd fra Kommissionen, Rådets 
sekretariat og de nationale diplomatiske tjenester;

b) udformningen af tjenesten for EU's optræden udadtil bør give sikkerhed for, at Unionen 
handler ensartet med hensyn til udenrigsspørgsmål; især må de tjenestegrene, som 
varetager FUSP-spørgsmål i snæver forstand, og tjenestemænd, som varetager 
ledelsesfunktioner i delegationerne, overføres til tjenesten for EU's optræden udadtil;

c) det er ikke nødvendigt at fratage alle Kommissionens generaldirektorater beføjelser 
vedrørende udenrigsspørgsmål; den fremskridtsrapport, der er blevet forelagt Det 
Europæiske Råd, skal tjene som debatoplæg for de pågældende tjenestegrene (f.eks. 
handel, udvikling, udvidelsen, Samarbejdskontoret for EuropeAid, Kontoret for 
Humanitær Bistand, tjenestegrene med relation til udenrigsspørgsmål under 
Generaldirektoratet for Økonomiske og Finansielle Anliggender);

d) Kommissionens delegationer og Rådets forbindelseskontorer i tredjelande bør 
sammenlægges til "EU-ambassader" og ledes af tjenestemænd fra tjenesten for EU's 
optræden udadtil, som er underlagt udenrigsministerens anvisninger og kontrol, men 
som forvaltningsmæssigt er integreret i Kommissionens tjenester, hvilket ikke 
udelukker, at specialister i disse delegationer kan udsendes fra andre af Kommissionens 
eller Parlamentets generaldirektorater;

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



DV\779820DA.doc 37/369 PE423.766v01-00

DA



Europa-Parlamentets beslutning af 19. januar 2006 om tænkepausen: struktur, områder og 
rammer for en evaluering af debatten om EU (2005/2146(INI)) - Betænkning af Andrew Duff / 
Johannes Voggenhuber

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Nice-traktaten,

– der henviser til traktaten om en forfatning for Europa,

– der henviser til sin beslutning af 12. januar 2005 om traktaten om en forfatning for Europa1,

– der henviser til erklæringen af 18. juni 2005 fra stats- og regeringscheferne om ratifikationen af 
traktaten om en forfatning for Europa som afslutning på Det Europæiske Råd den 16.-17. juni 
2005,

– der henviser til traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den 
Europæiske Union,

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse om tænkepausen af 13. oktober 20052 og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om tænkepausen af 26. oktober 20053

efter anmodning fra Europa-Parlamentet4,

 der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 15. og 16. december 2005,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser fra 
Udenrigsudvalget, Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Regionaludviklingsudvalget, 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Kultur- og Uddannelsesudvalget, 
Retsudvalget, Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget 
om Kvinders Rettigheder og Ligestilling (A6-0414/2005),

A. der henviser til, at traktaten om en forfatning for Europa blev undertegnet af stats- og 
regeringscheferne fra Den Europæiske Unions 25 medlemsstater den 29. oktober 2004 og på ny 
bekræftet af Det Europæiske Råd i erklæringen af 18. juni 2005,

B. der henviser til, at forfatningen blev udarbejdet af EU-Konventet, der sammenlignet med 
tidligere procedurer for udarbejdelse af nye traktater opnåede en ny grad af åbenhed, pluralisme 
og demokratisk legitimitet,

C. der henviser til, at Europa-Parlamentet godkendte forfatningen med et flertal på over to 
tredjedele som "et godt kompromis og en væsentlig forbedring i forhold til de eksisterende

                                               
1 EUT C 247 E af 6.10.2005, s. 88.
2 CdR 250/2005, endnu ikke offentliggjort i EUT.
3 CESE 1249/2005, endnu ikke offentliggjort i EUT.
4 Punkt 9.1 og 9.2, P6_PV(2005)09-06, endnu ikke offentliggjort i EUT.
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traktater ... [der] giver et stabilt og holdbart grundlag for Den Europæiske Unions fremtidige 
udvikling, som vil muliggøre en yderligere udvidelse, samtidig med at den indeholder 
mekanismer for nødvendige forfatningsændringer" i sin beslutning af 12. januar 2005,

D. der henviser til, at reformerne i forfatningstraktaten også har som mål at afbøde følgerne af 
Unionens udvidelse den 1. maj 2004, og at denne og fremtidige udvidelser vanskeligt vil kunne 
lykkes, hvis der ikke ratificeres nogen konstitutionel ordning,

E. der henviser til, at 13 medlemsstater, der repræsenterer et flertal af EU's medlemsstater, siden 
hen har ratificeret forfatningen i overensstemmelse med deres egne forfatningsbestemmelser1,
heriblandt både Spanien og Luxembourg ved folkeafstemning,

F. der henviser til, at Frankrig og Nederlandene efter folkeafstemningerne henholdsvis den 29. maj 
og 1. juni 2005 ikke har ratificeret forfatningen - med det resultat, at ratifikationsprocessen 
herefter er gået i stå i de resterende medlemsstater,

G. der henviser til, at forfatningen ikke træder i kraft, medmindre og før den er ratificeret af alle 
medlemsstater, jf. artikel 48 i traktaten om Den Europæiske Union,

H. der henviser til, at det i erklæring 3 til slutakten i forbindelse med undertegnelsen af traktaten 
om en forfatning for Europa hedder, at "hvis fire femtedele af medlemsstaterne to år efter 
undertegnelsen af traktaten om forfatningen har ratificeret denne, og en eller flere 
medlemsstater er stødt på vanskeligheder i forbindelse med ratifikationen, tager Det Europæiske 
Råd spørgsmålet op",

I. der henviser til, at det er nødvendigt at respektere de medlemsstater og befolkninger, der har 
ratificeret forfatningen, såvel som dem, der ikke har, og omhyggeligt at analysere årsagerne til 
de negative resultater i Frankrig og Nederlandene,

J. der henviser til, at nej-stemmerne snarere synes at være udtryk for utilfredshed med EU's 
nuværende situation end for en specifik modstand mod konstitutionelle reformer, men at 
resultatet af nej-stemmerne paradoksalt nok er, at der holdes fast ved status quo, og at der 
blokeres for reformer,

K. der henviser til, at Det Europæiske Råd bekræftede denne analyse, da det i sin erklæring af 18. 
juni 2005 gav udtryk for, at "disse resultater ikke sætter spørgsmålstegn ved borgernes 
tilslutning til den europæiske konstruktion", og at "borgerne har imidlertid givet udtryk for 
bekymringer og betænkeligheder, som det er nødvendigt at forholde sig til"; der henviser til, at 
Det Europæiske Råd derfor vedtog, at det var nødvendigt med en "tænkepause [der] vil blive 
benyttet til en bred debat i alle vore lande, der både skal omfatte borgerne, civilsamfundet, 
arbejdsmarkedets parter, de nationale parlamenter og de politiske partier", og at stats- og 
regeringscheferne vedtog, at de ville mødes i første halvår af 2006 "for at foretage en samlet 
evaluering af de nationale debatter og beslutte, hvordan processen skal videreføres",

L. der henviser til, at stats- og regeringscheferne erklærede, at ratifikationsprocessen kunne 
fortsætte og samtidig vedtog, at den oprindelige tidsplan for forfatningens ikrafttræden (1. 
november 2006) ville blive forlænget,

                                               
1 Cypern, Grækenland, Italien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Tyskland, 

Ungarn og Østrig.
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M. der henviser til, at Det Europæiske Råd imidlertid ikke udstak klare rammer for tænkepausen 
eller opstillede metoder og rammer for, hvorledes der skulle drages konklusioner af debatten, og 
at det siden har manglet både politisk vilje og evne til at inspirere og forvalte den europæiske 
dialog,

N. der henviser til, at Kommissionen på Det Europæiske Råds møde i december 2005 blev pålagt at 
gennemføre en fuldstændig, vidtrækkende revision, som omfatter alle aspekter af EU-
udgifterne, herunder den fælles landbrugspolitik, og af ressourcerne, herunder den britiske 
rabatordning, i 2008/2009;

O. der henviser til, at tænkepausen er blevet indledt med drøftelser om konteksten snarere end 
teksten, idet spørgsmål såsom fremtiden for den europæiske sociale model, udsigterne for 
økonomien i Europa, den hastighed, hvormed der skal ske udvidelser, budgettet på mellemlang 
sigt og det indre marked for tjenesteydelser alle indtager en fremtrædende plads,

P. der henviser til, at Kommissionen har offentliggjort sit bidrag til tænkepausen, der har som mål 
at genskabe borgernes tillid til Den Europæiske Union gennem støtte til debatten på nationalt 
plan og fremme af initiativer på fællesskabsplan, hvilket dog ikke gør det overflødigt for alle 
Europas politiske institutioner at gøre en samlet indsats eller at udøve en lederrolle, der tager 
forfatningens strategiske betydning og de politiske realiteter vedrørende forudsætningerne for 
dens succes alvorligt,

Q. xder henviser til, at det er de nationale parlamenters og Europa-Parlamentets ansvar at deltage 
fuldt ud i tænkepausen, særlig gennem en række fælles parlamentariske fora, som skal fremme, 
styre og syntetisere den europæiske dialog1,

1. er fortsat overbevist om, at Nice-traktaten ikke er et bæredygtigt grundlag for videreførelsen af 
den europæiske integrationsproces;

2. bekræfter, at det vil arbejde for, at der uden unødig forsinkelse etableres en forfatningsmæssig 
ordning for Europa, der styrker det parlamentariske demokrati, gennemsigtigheden og 
retsstatslige forhold, knæsætter grundlæggende rettigheder, udvikler unionsborgerskabet og 
udbygger det udvidede EU's evne til at handle effektivt både internt og eksternt; frygter, at EU 
uden en sådan konstitutionel ordning ikke vil kunne forvente støtte fra sine borgere, fastholde 
fremdriften i integrationen og blive en troværdig partner på verdensplan; erindrer om, at det 
støttede traktaten om en forfatning for Europa, fordi den opfyldte disse målsætninger; opfordrer
også Det Europæiske Råd til på mødet i juni 2006 højtideligt at indgå samme forpligtelse til 
fordel for en konstitutionel ordning for det fremtidige Europa;

3. anerkender, at ratifikationen af forfatningen nu er løbet ind i problemer, som kan vise sig at 
være uovervindelige, medmindre der kan træffes foranstaltninger, som imødegår bekymringerne 
i Frankrig, Nederlandene og i andre lande;

4. betoner, at det efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse ikke vil være muligt at udvide EU 
yderligere på grundlag af Nice-traktaten;

5. erindrer om, at de politiske problemer og institutionelle svagheder, konventet skulle løse, vil 
fortsætte - og forværres - medmindre og indtil reformerne i traktaten om en forfatning for 

                                               
1 XXXIV COSAC-møde den 10.-11. oktober 2005.
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Europa bliver gennemført;

6. konstaterer, at mange af de bekymringer, der gives udtryk for, i højere grad vedrører generelle 
og specifikke kontekstuelle problemer end teksten i sig selv; mener, at det vil være lettere at 
finde en løsning for så vidt angår teksten, hvis der opnås fremskridt med disse problemer;

7. afviser forslagene om dannelse af kernegrupper af visse medlemsstater, mens 
forfatningsprocessen stadig er i gang; beklager ethvert forslag om, at der kunne dannes 
koalitioner af visse medlemsstater uden for EU-systemet; erindrer om, at styrkede former for 
samarbejde bør fremme virkeliggørelsen af Unionens målsætninger, beskytte dens interesser og 
styrke integrationsprocessen og til enhver tid stå åben for alle medlemsstater; understreger i 
øvrigt, at gennemførelsen af sådanne former for samarbejde ikke bør ske på bekostning af 
indsatsen for at nå til en forfatning for Europa uden unødig forsinkelse;

8. advarer om, at en strategi baseret på en selektiv gennemførelse af forfatningen risikerer at 
ødelægge den konsensus, der sikrede en balance mellem institutionerne og medlemsstaterne, og 
dermed kan forværre troværdighedskrisen;

9. bemærker, at der på nuværende tidspunkt kun kan gennemføres demokratiske reformer uden 
traktatændringer, men gennem ændring af procedureregler eller ved indgåelse af en 
interinstitutionel aftale på et begrænset antal områder - som f.eks. gennemsigtighed i 
lovgivningsforløbet i Rådet, indførelse af en form for borgerinitiativ, forbedringer i 
komitologiproceduren, fuld anvendelse af passerelle-bestemmelserne inden for retlige og indre 
anliggender og strengere kontrol fra de enkelte nationale parlamenters side med deres respektive 
regeringers håndtering af EU-sager;

10. foreslår, at den nuværende tænkepause benyttes til at sætte nyt skub i forfatningsprojektet på 
grundlag af en bred offentlig debat om den fremtidige europæiske integration; er besluttet på, at 
denne europæiske dialog - hvis resultater ikke bør tages for givet på forhånd - bør tilsigte at 
afklare, uddybe og demokratisere konsensus omkring forfatningen, tage fat på kritikken og finde 
løsninger, hvor forventningerne ikke er indfriet;

11. udtaler sin tilfredshed med, at der er indledt en bred debat om den retning, EU's politik skal 
tage, men understreger, at dette skal ske som led i løsningen af den forfatningsmæssige krise, og 
at politiske retningslinjer på EU-plan skal tage deres udgangspunkt direkte i EU-institutionernes 
regler, kompetencer og procedurer såvel som i de kompetencer, medlemsstaterne har tillagt EU, 
og bør identificere de emner, der er fælles for hele Europa;

12. mener, at denne nye dialog, der bør anskues som en chance for at fremme europæisk demokrati, 
bør gennemføres og koordineres på EU-plan og struktureres omkring fælles temaer og i 
realistiske stadier på grundlag af en aftalt evalueringsramme og bør have til formål at nå frem til 
afgørende politiske valg;

13. insisterer på, at den offentlige debat skal foregå både inden for europæiske og inden for 
nationale rammer; advarer om, at snævert fokuserede nationale debatter kun i ringe grad vil 
ændre ved de nationale stereotyper, og at en påtvungen dialog uden politiske mål vil blive tåget, 
ja tom, og dermed fremkalde en øget skepsis blandt borgerne i EU;

14. foreslår, at Europa-Parlamentet indbyder nationale parlamenter til en række konferencer –
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"parlamentariske forummer" - for at fremme debatten og trinvis forme de nødvendige politiske 
konklusioner; agter at opfordre de øvrige EU-institutioner til at bidrage til disse forummer;

15. erkender den kritiske betydning for EU og særlig Parlamentet af at undgå endnu et tilbageskridt 
i forfatningsprocessen; forpligter sig derfor til at spille en ledende rolle i den europæiske dialog, 
særlig ved at udgive "Europæiske Blade" om hvert af de store spørgsmål, EU står over for, som 
kan benyttes som en fælles europæisk platform for de nationale debatter, og som sammen med 
bidrag fra nationale parlamenter bør tjene som grundlag for drøftelserne i de parlamentariske 
forummer;

16. erkender den strategiske betydning af, at de politiske institutioner skaber en proaktiv holdning 
hos medierne, navnlig fjernsynet, den trykte presse og lokalradioer, og tilskynder dem til at 
udbrede og intensivere debatten;

17. foreslår, at der indkaldes til et første interparlamentarisk forum i foråret 2006 før Det 
Europæiske Råds møde i juni med henblik på at høre både nationale parlamentsmedlemmer og
medlemmer af Europa-Parlamentet, idet målet er at udarbejde brede henstillinger til Det 
Europæiske Råd om, hvad EU bør gøre for at finde vej ud af krisen;

18. foreslår, at det første parlamentariske forum skal indkredse et begrænset antal prioriterede 
spørgsmål om Europas fremtid og EU's styreform, der kan tages op på senere forummer og i den 
brede offentlige debat, som f.eks.:

 hvad er målet med europæisk integration?

 hvilken rolle bør Europa spille i verden?

 hvilken fremtid er der for den europæiske sociale og økonomiske model på baggrund af 
globaliseringen?

 hvordan defineres EU's grænser?

 hvordan udbygger vi frihed, sikkerhed og retfærdighed?

 hvordan finansierer vi EU?

19. mener, at en frugtbar debat om disse grundlæggende spørgsmål vil åbne nye perspektiver for
europæisk integration og skabe grundlag for en reform af de fælles politikker på områder, hvor 
der er uenighed;

20. mener desuden, at den europæiske dialog kun vil klare den konstitutionelle krise, hvis den 
inddrager ikke alene EU-institutionerne, men også nationale og regionale parlamenter, 
lokalregeringer, politiske partier, arbejdsmarkedets parter, civilsamfundet, akademiske kredse 
og medierne; lægger i denne sammenhæng særlig vægt på praktiske bidrag fra Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget;

21. anmoder medlemsstaterne om at afholde et stort antal offentlige møder og mediedebatter om 
Europas fremtid - "borgernes forummer" - på nationalt, regionalt og lokalt plan, struktureret 
omkring de fælles aftalte områder og med bistand fra Kommissionen; opfordrer indtrængende 
arbejdsmarkedets parter og civilsamfundets organisationer til at gå ind i disse debatter;
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22. forventer, at de politiske partier vil give meget mere plads til den europæiske dimension både i 
deres interne debatter og i valgkampagner;

23. ser meget gerne andragender fra borgerne med bidrag til at forme debatten;

24. opfordrer EU til at prioritere EU's kultur- og uddannelsespolitik meget højere for at virkeliggøre 
forfatningens princip om at være "forenet i mangfoldighed";

25. påpeger, at en europæisk dialog vil være umulig uden tilstrækkelig finansiering;

26. foreslår, at konklusionerne fra tænkepausen udarbejdes i anden halvdel af 2007, og at der på det 
tidspunkt træffes klar afgørelse om, hvordan man skal gå videre med forfatningen;

27. glæder sig over den tyske regerings erklæring om, at den agter at tage initiativer med hensyn til 
ratifikationen af forfatningen under dens formandskab i det første halvår af 2007;

28. bemærker, at Unionen i teorien har en række valgmuligheder - herunder helt at opgive 
forfatningsprojektet, fortsætte bestræbelserne på at få den nuværende tekst ratificeret uændret, 
forsøge at tydeliggøre eller uddybe den nuværende tekst, omstrukturere og/eller ændre den 
nuværende tekst med henblik på at forbedre den eller gå i gang med en fuldstændig 
omskrivning; understreger, at det er for tidligt at træffe en afgørelse om de forskellige 
valgmuligheder;

29. mener, at det vil være et positivt udfald af tænkepausen, hvis den nuværende tekst kan bevares, 
selv om dette kun ville være muligt, hvis det ledsages af væsentlige foranstaltninger, der kan 
berolige og overbevise den offentlige mening;

30. glæder sig over det østrigste formandskabs planer om at forelægge en køreplan for tænkepausen 
samt for den kommende ratificeringsproces generelt;

31. opfordrer medlemmerne af Det Europæiske Råd til at erkende, at der er både et individuelt og et 
kollektivt ansvar for at få gennemført en forfatning for Europa, og insisterer på, at de 
koordinerer såvel indholdet som timingen af de nationale kampagner mere tæt og demonstrerer 
deres politiske vilje og gensidige solidaritet over for borgerne;

32. tager Kommissionens plan D for demokrati, dialog og debat (KOM(2005)0494) til efterretning, 
men opfordrer Kommissionen til ikke kun at bidrage med sin kommunikationsstrategi, men 
også til at vise afgørende politisk engagement for at hjælpe EU ud af sine nuværende 
konstitutionelle vanskeligheder;

33. understreger, at Rumænien og Bulgarien skal inddrages i alle de ovenfor omtalte 
foranstaltninger;

34. opfordrer alle civilsamfundets sammenslutninger og organisationer til at inddrage forfatningens 
ikrafttræden som et af deres prioriterede debat- og diskussionsemner;

35. anmoder under alle omstændigheder om, at der gøres alt for at sikre, at forfatningen træder i 
kraft i løbet af 2009;

36. pålægger sit Udvalg om Konstitutionelle Anliggender at overvåge tænkepausen, navnlig i 
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henseende til forberedelsen af de europæiske forummer, udarbejdelsen af arbejdsdokumenter 
("Europæiske Blade"), opsummering af institutionernes og borgernes debatter, konklusioner og 
forslag til foranstaltninger, som måtte udspringe heraf;

37. opfordrer i denne forbindelse Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til at arbejde tæt 
sammen med alle andre udvalg, der er direkte involveret i forberedelsen af de parlamentariske 
forummer og i udarbejdelsen af arbejdsdokumenter til dem;

38. pålægger sin formand at sende denne beslutning til medlemmerne af Det Europæiske Råd, 
Rådet og Kommissionen, medlemsstaternes nationale og regionale parlamenter, 
Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, de tidligere medlemmer af 
EU-Konventet og tiltrædelses- og kandidatlandenes parlamenter og regeringer.
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Europa-Parlamentets beslutning af 14. juni 2006 om næste fase i tænke- og analysepausen 
vedrørende Europas fremtid (B6-0327/2006)

Europa-Parlamentet,

 der henviser til traktaten om en forfatning for Europa,

 der henviser til sin beslutning af 12. januar 2005 om traktaten om en forfatning for Europa1,

 der henviser til stats- og regeringschefernes erklæring af 18. juni 2005 om ratificering af 
traktaten om en forfatning for Europa, afgivet ved afslutningen af Det Europæiske Råd den 
16.-17. juni 2005,

 der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 15.-16. december 2005,

 der henviser til sin beslutning af 19. januar 2006 om tænkepausen: struktur, temaer og ramme 
for en evaluering af debatten om Den Europæiske Union2,

 der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A. der henviser til, at der i nogle af medlemsstaterne er iværksat en reel debat om Den Europæiske 
Unions fremtid med deltagelse af både politiske aktører og borgere, men at der endnu ikke er 
iværksat nogen grundig debat i hele Unionen, navnlig ikke i alle de medlemsstater, der endnu 
ikke har ratificeret forfatningstraktaten,

B. der henviser til, at Den Europæiske Unions institutioner bidrager til denne debat ved at oprette 
offentlige diskussionsfora, herunder onlinefora, på sine egne arbejdssteder såvel som på 
udvalgte steder i medlemsstaterne, men at den nuværende Plan D endnu ikke er nået ud til en 
bredere del af befolkningen i Unionen,

C. der henviser til, at et fællesmøde den 8.-9. maj mellem medlemmer af Europa-Parlamentet og af 
medlemsstaternes nationale parlamenter åbnede op for den interparlamentariske dimension i 
denne debat,

D. der henviser til, at det er strengt nødvendigt, at denne debat når ud til borgerne i alle 
medlemsstaterne, navnlig i dem, der endnu ikke har ratificeret forfatningstraktaten, og som agter 
at afholde folkeafstemning inden ratificeringen,

E. der henviser til, at Estlands parlament godkendte forfatningstraktaten den 9. maj 2006, og at 
Finland forhåbentlig snart vil gøre det samme,

F. der henviser til, at dette vil bringe antallet af lande, der har ratificeret forfatningstraktaten, op på 
16, at to lande ikke har mulighed for ratificering på grund af det negative udfald af en 
folkeafstemning, og at andre tøver med at indlede eller fortsætte ratificeringsprocessen med det 
resultat, at denne er gået i stå i størstedelen af de resterende medlemsstater,

                                               
1 EUT C 247 E af 6.10.2005, s. 88.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0027.
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1. bekræfter, at det ønsker så hurtigt som muligt at nå frem til en forfatningsløsning for Den 
Europæiske Union, og at det støtter traktaten om en forfatning for Europa;

2. advarer mod ethvert forsøg på at trævle det samlede kompromis op, som man nåede frem til i 
forfatningstraktaten, da dette ville sætte alvorlige spørgsmålstegn ved det europæiske politiske 
projekt og risikere at svække og splitte Unionen; bekræfter derfor, at det er imod en stykvis 
gennemførelse af dele af forfatningsaftalen samt imod en øjeblikkelig dannelse af kernegrupper 
bestående af visse medlemsstater som et middel til at omgå forfatningsprocessen for Unionen 
som helhed;

3. støtter på den anden side de demokratiske forbedringer af institutionelle procedurer, der kan nås 
til enighed om på grundlag af de eksisterende EU-traktater, f.eks. øget gennemsigtighed i Rådet, 
ændring af komitologiaftalen, anvendelse af "passerellen" til afstemning med kvalificeret flertal 
og af den fælles beslutningsprocedure på området retlige og indre anliggender, øget national 
parlamentarisk kontrol og indførelse af en form for borgerinitiativ;

4. opfordrer Det Europæiske Råd til fra tænkepausen at gå over i en analysepause indtil medio 
2007 med henblik på senest i anden halvdel af 2007 at nå frem til et klart forslag til, hvorledes 
man kan komme videre med forfatningstraktaten;

5. opfordrer Det Europæiske Råd til at søge klare tilsagn fra de enkelte medlemsstater om, hvordan 
og hvorledes de vil gå videre i den forlængede tænkepause at skabe og føre en åben, 
unionsomspændende og strukturet offentlig debat med fokus på nøglespørgsmålene vedrørende 
Europas fremtid;

6. anmoder Kommissionen om at justere sin Plan D for anden halvdel af tænkepausen og skaffe 
den nødvendige finansiering til de påtænkte aktiviteter;

7. opfordrer Det Europæiske Råd til at anmode de medlemsstater, der endnu ikke har afsluttet 
ratifikationsprocedurerne, om inden udgangen af tænkepausen at udarbejde troværdige scenarier 
for, hvorledes de agter at komme videre i processen;

8. foreslår, at Det Europæiske Råd opstiller de fornødne rammer for, at der, så snart den politiske 
kalender tillader det, kan finde en særlig dialog sted med repræsentanter fra de lande, hvor 
folkeafstemningen om forfatningstraktaten faldt negativt ud, for at undersøge, om og på hvilke 
betingelser det vil være muligt for dem at genoptage ratifikationsproceduren;

9. opfordrer Kommissionen til at støtte denne fremgangsmåde og til at forelægge Det Europæiske 
Råd en "køreplan" for den bedst mulige gennemførelse heraf;

10. henleder Kommissionens opmærksomhed på, at en forfatningsorden er af afgørende betydning 
for at gøre chartret om grundlæggende rettigheder juridisk bindende, for at skabe et europæisk 
demokrati og for at opnå en mere handlekraftig og mere social Union;

11. opfordrer Kommissionen til at udarbejde en undersøgelsesrapport om de udgifter, der er opstået 
som følge af, at forfatningstraktaten ikke træder i kraft den 1. november 2006 som oprindeligt 
håbet;

12. drager følgende konklusioner af drøftelserne med medlemmer af EU-landenes nationale 
parlamenter den 8.-9. maj 2006 i Bruxelles:
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a) behovet for at fortsætte Den Europæiske Unions forfatningsproces, som er baseret på 
tankerne om fred og solidaritet og andre fælles værdier, er blevet bekræftet;

b) der kan ikke herske tvivl om, at Unionens medlemsstater ikke vil være i stand til at tage de 
store politiske udfordringer i Europa op alene;

c) det er almindeligt anerkendt, at forfatningstraktaten ville give Den Europæiske Union de 
rammer, der er nødvendige for at tage disse udfordringer op;

d) der vil være behov for en mere tilbundsgående analyse, således at der i løbet af 2007 kan 
udarbejdes forslag med henblik på at nå frem til en aftale inden det næste valg til Europa-
Parlamentet;

e) den interparlamentariske dialog om forfatningsprocessen mellem Europa-Parlamentet og 
medlemsstaternes parlamenter er meget vigtig og må fortsættes; Europa-Parlamentet glæder 
sig over, at formanden for det finske parlament har bebudet, at det andet parlamentariske 
forum vil blive afholdt i december 2006;

f) henleder i denne forbindelse opmærksomheden på de forslag, det har stillet om at 
tilrettelægge drøftelserne i de parlamentariske fora på en sådan måde, at debatten bliver 
intens og livlig i det øjemed at nå til enighed om de centrale spørgsmål i forbindelse med 
Europas fremtid og om vejen frem;

13. bekræfter sin målsætning om, at den nødvendige forfatningsløsning skal være på plads, når EU's 
borgere i 2009 skal stemme ved valget til Europa-Parlamentet;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes 
regeringer og parlamenter.
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Europa-Parlamentets beslutning af 7. juni 2007 om køreplanen for Unionens 
forfatningsproces (2007/2087(INI)) - Betænkning af Elmar Brok / Enrique Barón Crespo

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om en forfatning for Europa (forfatningstraktaten), undertegnet i Rom 
den 29. oktober 2004,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om Det Europæiske 
Fællesskab som ændret ved europæisk fælles akt og Maastricht-, Amsterdam- og Nice-
traktaterne,

– der henviser til Laeken-erklæringen af 15. december 2001 om Den Europæiske Unions fremtid1,

– der henviser til traktaten om Den Tjekkiske Republiks, Republikken Estlands, Republikken 
Cyperns, Republikken Letlands, Republikken Litauens, Republikken Ungarns, Republikken 
Maltas, Republikken Polens, Republikken Sloveniens og Den Slovakiske Republiks tiltrædelse 
af Den Europæiske Union2 og til traktaten om Republikken Bulgariens og Rumæniens 
tiltrædelse af Den Europæiske Union3,

– der henviser til sin beslutning af 12. januar 2005 om traktaten om en forfatning for Europa4,

– der henviser til sin beslutning af 19. januar 2006 om tænkepausen: struktur, områder og rammer 
for en evaluering af debatten om EU5,

– der henviser til sin beslutning af 14. juni 2006 om næste fase i tænke- og analysepausen 
vedrørende Europas fremtid6,

– der henviser til sin beslutning af 13. december 2006 om de institutionelle aspekter af EU's 
kapacitet til at integrere nye medlemsstater7,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 16.-17. juni 2005, den 15.-16. juni 
2006 og den 14.-15. december 2006,

– der henviser til redegørelsen fra Rådets formandskab til Parlamentet den 17. januar 2007,

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs resolution af 14. marts 2007 
om 50-års-dagen for undertegnelsen af Rom-traktaterne,

– der henviser til Regionsudvalgets erklæring for Europa af 23. marts 2007,

                                               
1 Det Europæiske Råd i Laeken, bilag 1, s. 19.
2 EUT L 236 af 23.09.2003, s. 17.
3 EUT L 157 af 21.06.2005, p. 11.
4 EUT C 247 E af 6.10.2005, s. 88.
5 EUT C 287 E af 24.11.2006, s. 306.
6 EUT C 300 E af 9.12.2006, s. 267.
7 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0569.
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– der henviser til Berlin-erklæringen af 25. marts 2007 i anledning af 50-års-dagen for 
undertegnelsen af Rom-traktaterne,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-0197/2007),

A. der henviser til, at Den Europæiske Union som staters og borgeres første vellykkede erfaring 
med et supranationalt demokrati står over for nye og hidtil usete udfordringer, der sammen med 
de ændringer, Unionen har gennemgået i kraft af sine på hinanden følgende udvidelser, 
udviklingen af det indre marked og globaliseringen, gør det nødvendigt at revidere det 
fundament, den hviler på,

B. der henviser til, at de 27 EU-medlemsstaters stats- og regeringschefer har undertegnet 
forfatningstraktaten og derved forpligtet sig til at finde passende løsninger, som gennem en 
styrkelse af Den Europæiske Unions politiske dimension vil gøre det muligt at tage de 
udfordringer op, som Unionen står over for på såvel det interne som det eksterne plan, samt de 
udfordringer, der er forbundet med dens udvidelse,

C. der henviser til, at udarbejdelsen af forfatningstraktaten, særlig del I, II og IV, skete efter 
metoden med et konvent, hvor repræsentanter for medlemsstaterne og tiltrædelseslandene, 
Kommissionen og de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet samledes, og hvor 
medlemmerne af nævnte parlamenter udgjorde et flertal, således at traktatens legitimitet 
styrkedes,

D. der henviser til, at forfatningstraktatens del III i hovedsagen er en kodificering af de nuværende 
traktater, hvori konventet foretog en række justeringer og forbedringer, navnlig den udvidelse af 
den fælles beslutningsprocedure til at omfatte 86 politikområder i stedet for de nuværende 37, 
som det er nødvendigt at holde fast ved for at forbedre demokratiet, gennemsigtigheden og 
effektiviteten,

E. der henviser til, at 18 medlemsstater, som repræsenterer to tredjedele af det samlede antal 
medlemsstater og størstedelen af befolkningen i Den Europæiske Union, indtil nu har ratificeret 
forfatningstraktaten i overensstemmelse med deres respektive forfatningsmæssige 
bestemmelser, herunder ved folkeafstemning i Spanien, Luxembourg og Rumænien, mens fire 
andre medlemsstater har erklæret sig rede til at fortsætte ratifikationsprocessen,

F. der henviser til, at Frankrig og Nederlandene ikke har kunnet afslutte denne proces med held 
efter det negative resultat af folkeafstemningerne i disse to lande,

G. der henviser til, at den offentlige debat, som processen med at ratificere forfatningstraktaten 
satte i gang, viste, at vanskelighederne ikke så meget lå i dennes institutionelle fornyelser, men 
derimod i visse specifikke aspekter ved konkrete politikker, og at der fortrinsvis har været rettet 
kritik mod del III, som vedrører Unionens politikker og funktionsmåde, selv om del III 
hovedsagelig indeholder allerede gældende bestemmelser,

H. der henviser til, at mange af de betænkeligheder, der blev givet udtryk for, vedrørte konteksten 
snarere end indholdet, og at mange af de spørgsmål, der gav anledning til størst bekymring i 
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offentligheden, f.eks. direktivet om tjenesteydelser i det indre marked1 og den finansielle 
ramme, siden er blevet løst,

I. der henviser til, at det på Det Europæiske Råds møde den 16.-17. juni 2005 besluttedes at holde 
en tænkepause efter folkeafstemningerne i Frankrig og Nederlandene, at yderligere seks 
medlemsstater afsluttede deres ratifikationer i denne periode, og at Det Europæiske Råd på sit 
møde den 15.-16. juni 2006 anmodede formandskabet om inden mødet i Det Europæiske Råd 
den 21.-22. juni 2007 at undersøge, hvilke metoder der fremover eventuelt kunne tages i brug 
for at løse den institutionelle krise,

J. der henviser til, at den offentlige debat, der iværksattes under tænkepausen, i tilstrækkelig grad 
har slået fast, at de problemer og udfordringer, som Den Europæiske Union står over for, som 
først skildredes i Laeken-erklæringen, og som forfatningstraktaten søgte at løse, ikke er 
forsvundet, men derimod er blevet endnu tydeligere, således at det er blevet stadig mere 
presserende at finde en løsning på dem,

K. der henviser til, at parlamentariske møder tilrettelagt af Europa-Parlamentet og de nationale 
parlamenter i fællesskab har vist, at der en generel erkendelse af, at forfatningstraktaten ville 
give Den Europæiske Union en passende ramme til at tage de udfordringer op, som den står 
over for, og af, at det ville være vanskeligt, om ikke umuligt, for en ny regeringskonference at 
nå til enighed om forslag, der enten er radikalt anderledes eller bedre end de forslag, der nåedes 
til enighed om i 2004,

L. der henviser til, at det er stadig mere presserende at udstyre den udvidede union med værktøjer 
og midler, der gør det muligt for den at fungere effektivt, at gøre sin rolle gældende i 
verdenssammenhæng og at søge at lette de bekymringer, som udfordringerne i forbindelse med 
bl.a. globalisering, klimaændringer, sikre energiforsyninger og en aldrende befolkning skaber 
hos borgerne,

M. der henviser til, at ovennævnte Berlin-erklæring af 25. marts 2007, som undertegnedes af 
formændene for Det Europæiske Råd, Parlamentet og Kommissionen, indeholder en målsætning 
om at "skabe et fornyet fælles grundlag for Den Europæiske Union inden valget til Europa-
Parlamentet i 2009",

1. bekræfter, at det støtter forfatningstraktaten, hvormed formålet er, som et afgørende skridt, 
formelt at udstyre Den Europæiske Union med dens iboende politiske dimension og som, selv 
om den repræsenterer et kompromis, styrker effektiviteten af Unionens indsats, øger den 
demokratiske kontrol med dens beslutningsprocedurer, forbedrer gennemsigtigheden, styrker 
unionsborgernes rettigheder og opfylder Den Europæiske Unions behov på dens nuværende 
udviklingstrin;

2. understreger, at to tredjedele af medlemsstaterne allerede har ratificeret forfatningstraktaten, og 
at fire andre klart har givet udtryk for deres engagement i dens bestemmelser, således som det 
fremgik af det møde, der for nylig afholdtes i Madrid på den spanske og den luxembourgske 
regerings initiativ;

3. noterer sig de bekymringer, som den franske og den nederlandske befolkning har givet udtryk 

                                               
1 EUT L 376 af 27.12.2006, p. 36.s
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for, og den debat, der har fundet sted i begge disse lande;

4. bemærker, at der også hersker bekymringer i visse andre medlemsstater, men at de berørte 
regeringer har givet udtryk for, at de vil støtte bestræbelser på at finde en tilfredsstillende 
løsning, der bevarer de vigtigste reformer i forfatningstraktaten;

5. minder om det politiske ansvar, der påhviler de medlemsstater, der har undertegnet, men ikke 
ratificeret forfatningstraktaten;

6. bekræfter sit engagement i bestræbelser på at sikre, at Den Europæiske Unions igangværende 
forfatningsproces munder ud i en ordning, som er baseret på forfatningstraktatens indhold, 
eventuelt præsenteret i en anden form, men som tager hensyn til de vanskeligheder, der er 
opstået i visse medlemsstater;

7. støtter i lyset heraf det tyske formandskabs bestræbelser på fra Det Europæiske Råd i juni 2007 
at få tilsagn om indkaldelse af en regeringskonference og fastlæggelse af en køreplan, der 
indeholder en procedure, et klart mandat og en målsætning om at nå frem til en aftale inden 
årets udgang;

8. henleder opmærksomheden på behovet for at sikre Den Europæiske Unions 
beslutningskapacitet, effektiviteten af dens politikker og disses fulde demokratiske legitimitet -
alle mål, som forfatningstraktaten i kraft af sine kontrol-, lovgivnings- og budgetprocedurer gør 
ubestridelige fremskridt hen imod at nå - og på behovet for at styrke Den Fælles Udenrigs- og 
Sikkerhedspolitik og Den Europæiske Unions rolle i verdenssammenhæng for at sætte den i 
stand til at øve indflydelse på fastlæggelsen og den konkrete gennemførelse af reaktionerne på 
de presserende udfordringer, som menneskeheden står over for;

9. kræver opretholdelse af alle grundlæggende principper som indeholdt i forfatningstraktatens del 
I, herunder Den Europæiske Unions dobbelte natur som en union af stater og af borgere, 
europæisk lovgivnings forrang, retsakters og procedurers nye typologi, normhierarkiet og Den 
Europæiske Unions status som juridisk person; understreger, at forfatningstraktaten også er 
forbundet med andre vigtige forbedringer med hensyn til f.eks. konsolideringen af de 
eksisterende traktater, sammenlægningen af søjler og den udtrykkelige anerkendelse af de 
værdier, som Den Europæiske Union er baseret på, og af den retligt bindende karakter af 
chartret om grundlæggende rettigheder samt med hensyn til styrkelsen af borgernes deltagelse i 
det politiske liv i Den Europæiske Union, afklaringen af Den Europæiske Unions og 
medlemsstaternes respektive kompetenceområder, overholdelsen af subsidiaritetsprincippet og 
de nationale parlamenters rolle;

10. understreger behovet for, at ethvert forslag om ændring af forfatningstraktaten samler lige så 
stor støtte, som tidligere opnået af den bestemmelse, ændringen søger at erstatte;

11. gør opmærksom på, at det vil forkaste ethvert forhandlingsresultat, der set i forhold til 
forfatningstraktaten ville føre til mindsket beskyttelse af borgernes rettigheder (kræver navnlig, 
at der holdes fast ved chartret om grundlæggende rettigheder, særlig dets juridisk bindende 
karakter) samt til mindre demokrati, gennemsigtighed og effektivitet i Unionens virke;

12. erkender i denne forbindelse, at der må tages hensyn til de vigtige spørgsmål, der er blevet rejst 
under tænkepausen, og skabes klarhed omkring andre, som forfatningstraktaten allerede har 
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taget fat på, f.eks.:

– bæredygtig udvikling, navnlig bekæmpelsen af klimaændringer,
– europæisk solidaritet på energiområdet,

– en sammenhængende migrationspolitik,
– den europæiske sociale model set på baggrund af demografiske ændringer og 

globalisering,
– terrorisme,

– dialogen mellem civilisationer,
– effektive fælles mekanismer til koordinering af økonomiske politikker i euro-zonen 

under samtidig bevarelse, i overensstemmelse med traktaterne, af Den Europæiske 
Centralbanks rolle for så vidt angår monetær politik,

– Unionens kriterier og procedurer for udvidelse,

13. mener, at det, eftersom det var en succes at anvende konventmetoden i forbindelse med 
udarbejdelsen af traktatudkastet, er nødvendigt, at der i enhver aftale indgået som afslutning på 
forfatningsprocessen holdes fast ved de grundlæggende principper om parlamentarisk 
deltagelse, inddragelse af civilsamfundet og fuld gennemsigtighed;

14. erindrer om, at det som den eneste institution i Den Europæiske Union, der er valgt direkte af 
borgerne, må inddrages fuldt ud i regeringskonferencen på alle niveauer og i større omfang end 
på regeringskonferencen i 2003-2004;

15. kræver endvidere, at der sideløbende med Europa-Parlamentets repræsentanters aktive 
deltagelse i regeringskonferencen etableres en interinstitutionel konference efter samme model 
som den, der fulgtes i forbindelse med udarbejdelsen af Maastricht-traktaten, med det formål at 
holde Europa-Parlamentet løbende underrettet og yde et vigtigt bidrag til bestræbelserne på at 
skabe konsensus på tværs af partier og medlemsstater på regeringskonferencen;

16. gentager sin støtte til konventmetoden, hvis stats- og regeringscheferne beslutter at gå i gang 
med en omfattende revision af de eksisterende tekster;

17. opfordrer Kommissionen til fuldt ud at påtage sig sin rolle under de kommende forhandlinger og 
til at udarbejde forslag til modernisering af forfatningstraktaten for så vidt angår de i punkt 12 
opregnede spørgsmål;

18. understreger, at det er vigtigt, at de nationale parlamenter og deres respektive regeringer står i 
dialog med hinanden under hele regeringskonferencen, og giver udtryk for sin vilje til under de 
kommende forhandlinger at stå i nær kontakt med de nationale parlamenter samt med 
Regionsudvalget, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg, arbejdsmarkedets parter på 
EU-plan, religiøse samfund og civilsamfundet;

19. kræver, at processen med at ratificere den nye traktat afsluttes inden udgangen af 2008, således 
at det næste parlament, som vil blive valgt i 2009, kan påbegynde sit mandat efter 
ikrafttrædelsen af den nye traktats bestemmelser;
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20. kræver, at medlemsstaterne koordinerer deres ratifikationsprocedurer, således at disse kan 
afsluttes samtidigt;

21. agter at afgive udtalelse om indkaldelse af regeringskonferencen i overensstemmelse med EU-
traktatens artikel 48 i lyset af kriterierne i denne beslutning;

22. pålægger sin formand at sende denne beslutning til medlemmerne af Det Europæiske Råd, 
Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes nationale parlamenter, Regionsudvalget og Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg.
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Europa-Parlamentets beslutning af 29. november 2007 om Europa-Parlamentets godkendelse 
af Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (2007/2218(ACI)) -
Betænkning af Jo Leinen

Europa-Parlamentet,

– der henviser til skrivelse af 25. oktober 2007 fra formanden,

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der blev 
undertegnet og proklameret i Nice den 7. december 20001,

– der henviser til sin afgørelse af 14. november 2000 om godkendelse af udkast til Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder2,

– der henviser til sin beslutning af 23. oktober 2002 om virkningen af Den Europæiske Unions 
charter om grundlæggende rettigheder og dets fremtidige status3,

– der henviser til sin beslutning af 24. september 2003 om udkast til traktat om indførelse af en 
forfatning for Europa og om Europa-Parlamentets udtalelse om indkaldelse af 
regeringskonferencen4, navnlig punkt 4,

– der henviser til sin beslutning af 12. januar 2005 om traktaten om en forfatning for Europa5, 
navnlig punkt 5, litra a) og punkt 6,

– der henviser til sin beslutning af 11. juli 2007 om indkaldelse af regeringskonferencen - Europa-
Parlamentets udtalelse (EU-traktatens artikel 48)6, navnlig punkt 8, 12 og 17,

– der henviser til artikel 6, stk. 1, i traktaten om Den Europæiske Union som ændret ved det 
udkast til reformtraktat, der blev vedtaget af regeringskonferencen 2007,

– der henviser til forretningsordenens artikel 120, stk. 1,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-0445/2007),

A. der henviser til, at udkastet til reformtraktat ved at bekræfte, at chartret om grundlæggende 
rettigheder har en retligt bindende status, har bevaret substansen i den betydelige landvinding, 
som del II af traktaten om en forfatning for Europa udgør,

B. der henviser til, at Europa-Parlamentet godkendte tilpasningerne af chartret om grundlæggende 
rettigheder, som blev højtideligt proklameret i Nice den 7. december 2000, da det i ovennævnte 
beslutning af 24. september 2003 evaluerede resultaterne af det arbejde, konventet om Europas 

                                               
1 EFT C 364 af 18.12.2000, s. 1.
2 EFT C 223 af 8.8.2001, s. 74 (betænkning af Duff/Voggenhuber).
3 EUT C 300 E af 11.12.2003, s. 432 (betænkning af Duff).
4 EUT C 77 E af 26.3.2004, s. 255 (betænkning af Gil-Robles Gil-Delgado/Tsatsos).
5 EUT C 247 E af 6.10.2005, s. 88 (betænkning af Corbett/Méndez de Vigo).
6 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0328 (betænkning af Leinen).
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fremtid havde udført, og det i sin beslutning af 12. januar 2005 godkendte den 
forfatningstraktat, der var resulteret af arbejdet på regeringskonferencen 2004,

C. der henviser til, at det i sin ovennævnte beslutning af 11. juli 2007 i sin udtalelse om 
indkaldelsen af regeringskonferencen i 2007 glædede sig over, at regeringskonferencens mandat 
sikrede, at chartret om grundlæggende rettigheder blev gjort bindende, samtidig med at det 
udtrykte stærk bekymring over protokollen om anvendelsen af Den Europæiske Unions charter 
om grundlæggende rettigheder på Polen og Det Forenede Kongerige, som begrænser 
mulighederne for juridisk håndhævelse af chartret i visse medlemsstater,

D. der henviser til, at det i punkt 17 i ovennævnte beslutning af 11. juli 2007 understregede, at det 
agtede at underkaste resultatet af regeringskonferencen 2007 en nøje undersøgelse i forbindelse 
med sin udtalelse om reformtraktaten efter dennes undertegnelse,

1. godkender Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder i den udgave, der er 
vedføjet som bilag;

2. giver sin formand mandat til sammen med formanden for Det Europæiske Råd og 
Kommissionens formand højtideligt at proklamere chartret forud for undertegnelsen af 
reformtraktaten og pålægger ham at træffe de nødvendige foranstaltninger med henblik på dets 
offentliggørelse i Den Europæiske Unions Tidende;

3. opfordrer Polen og Det Forenede Kongerige til at bestræbe sig på trods alt at nå til enighed om 
den uindskrænkede anvendelse af chartret;

4. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til formanden for Det Europæiske Råd og 
Kommissionens formand til orientering.
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BILAG

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen proklamerer højtideligt følgende tekst som Den 
Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder:

DEN EUROPÆISKE UNIONS CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

PRÆAMBEL

De europæiske folk har med skabelsen af en stadig tættere sammenslutning besluttet at dele en 
fredelig fremtid, der bygger på fælles værdier.

Unionen, der er sig sin åndelige og etiske arv bevidst, bygger på de udelelige og universelle 
værdier: menneskets værdighed, frihed, lighed og solidaritet; den bygger på demokrati- og 
retsstatsprincippet. Den sætter mennesket i centrum for sit virke med indførelsen af 
unionsborgerskabet og skabelsen af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed.

Unionen bidrager til bevarelsen og udviklingen af disse fælles værdier under hensyn til de 
europæiske folks forskelligartede kulturer og traditioner samt til medlemsstaternes nationale 
identitet og organisering af deres offentlige myndigheder på nationalt, regionalt og lokalt plan; den 
søger at fremme en afbalanceret og bæredygtig udvikling og sikrer fri bevægelighed for personer, 
tjenesteydelser, varer og kapital samt etableringsfrihed.

Med henblik herpå er det nødvendigt at styrke beskyttelsen af de grundlæggende rettigheder på 
baggrund af samfundsudviklingen, de sociale fremskridt og den videnskabelige og teknologiske 
udvikling ved at gøre disse rettigheder mere synlige i et charter.

Dette charter bekræfter under hensyn til Unionens kompetencer og opgaver samt nærhedsprincippet 
de rettigheder, der bl.a. følger af medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner og 
internationale forpligtelser, den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og 
grundlæggende frihedsrettigheder, de socialpagter, som Unionen og Europarådet har vedtaget, samt 
Den Europæiske Unions Domstols og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols retspraksis.
Chartret vil i den forbindelse blive fortolket af Unionens og medlemsstaternes domstole under 
behørig hensyntagen til de forklaringer, der blev udarbejdet under præsidiet for den forsamling, der 
udarbejdede chartret, og ajourført under Det Europæiske Konvents præsidiums ansvar.

Disse rettigheder medfører ansvar og pligter såvel over for andre mennesker som over for det 
menneskelige fællesskab og de kommende generationer.

Unionen anerkender således nedennævnte rettigheder, friheder og principper.

AFSNIT I
VÆRDIGHED

Artikel 1

Den menneskelige værdighed
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Den menneskelige værdighed er ukrænkelig. Den skal respekteres og beskyttes.

Artikel 2

Ret til livet

1. Ethvert menneske har ret til livet.

2. Ingen må idømmes dødsstraf eller henrettes.

Artikel 3

Ret til respekt for menneskets integritet

1. Enhver har ret til respekt for sin fysiske og mentale integritet.

2. I forbindelse med lægevidenskab og biologi skal især følgende respekteres:

a) frit og informeret samtykke fra den berørte person i overensstemmelse med lovens 
bestemmelser

b) forbud mod racehygiejnisk praksis, navnlig praksis, der har til formål at udvælge mennesker

c) forbud mod kommercialisering af menneskekroppen og dele heraf som sådan

d) forbud mod reproduktiv kloning af mennesker.

Artikel 4
Forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf

Ingen må underkastes tortur, ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

Artikel 5
Forbud mod slaveri og tvangsarbejde

1. Ingen må holdes i slaveri eller trældom.

2. Ingen må pålægges at udføre tvangs- eller pligtarbejde.

3. Menneskehandel er forbudt.

AFSNIT II

FRIHEDER
Artikel 6

Ret til frihed og sikkerhed

Enhver har ret til frihed og personlig sikkerhed.

Artikel 7
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Respekt for privatliv og familieliv

Enhver har ret til respekt for sit privatliv og familieliv, sit hjem og sin kommunikation.

Artikel 8
Beskyttelse af personoplysninger

1. Enhver har ret til beskyttelse af personoplysninger, der vedrører den pågældende.

2. Disse oplysninger skal behandles rimeligt, til udtrykkeligt angivne formål og på grundlag af 
de berørte personers samtykke eller på et andet berettiget ved lov fastsat grundlag. Enhver har ret til 
adgang til indsamlede oplysninger, der vedrører den pågældende, og til berigtigelse heraf.

3. Overholdelsen af disse regler er underlagt en uafhængig myndigheds kontrol.

Artikel 9
Ret til at indgå ægteskab og ret til at stifte familie

Retten til at indgå ægteskab og retten til at stifte familie sikres i overensstemmelse med de nationale 
love om udøvelsen af denne ret.

Artikel 10
Ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed

1. Enhver har ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed. Denne ret omfatter 
frihed til at skifte religion eller tro samt frihed til enten alene eller sammen med andre, offentligt 
eller privat at udøve sin religion eller tro gennem gudstjeneste, undervisning, andagt og 
overholdelse af religiøse skikke.

2. Retten til militærnægtelse af samvittighedsgrunde anerkendes i overensstemmelse med de 
nationale love om udøvelsen af denne ret.

Artikel 11
Ytrings- og informationsfrihed

1. Enhver har ret til ytringsfrihed. Denne ret omfatter meningsfrihed og frihed til at modtage 
eller meddele oplysninger eller tanker uden indblanding fra offentlig myndighed og uden hensyn til 
landegrænser.

2. Mediefrihed og mediernes pluralisme respekteres.

Artikel 12
Forsamlings- og foreningsfrihed

1. Enhver har ret til frit at deltage i fredelige forsamlinger og til foreningsfrihed på alle 
niveauer, navnlig i forbindelse med politiske og faglige sammenslutninger og 
medborgersammenslutninger, hvilket indebærer, at enhver har ret til sammen med andre at oprette 
fagforeninger og at slutte sig hertil for at beskytte sine interesser.
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2. Politiske partier på unionsplan bidrager til at udtrykke unionsborgernes politiske vilje.

Artikel 13
Frihed for kunst og videnskab

Der er frihed for kunst og videnskabelig forskning. Den akademiske frihed respekteres.

Artikel 14
Ret til uddannelse

1. Enhver har ret til uddannelse samt til adgang til erhvervsuddannelse og efter- og 
videreuddannelse.

2. Denne ret omfatter muligheden for gratis at følge den obligatoriske undervisning.

3. Friheden til at oprette uddannelsesinstitutioner under overholdelse af de demokratiske 
principper samt retten for forældre til at sikre sig, at deres børn undervises i overensstemmelse med 
deres egen religiøse, filosofiske og pædagogiske overbevisning, respekteres i henhold til de 
nationale love om udøvelsen af denne ret.

Artikel 15
Erhvervsfrihed og ret til at arbejde

1. Enhver har ret til at arbejde og til at udøve et frit valgt eller accepteret erhverv.

2. Enhver unionsborger har frihed til at søge beskæftigelse, arbejde, etablere sig og levere 
tjenesteydelser i alle medlemsstaterne.

3. Tredjelandsstatsborgere, der har tilladelse til at arbejde på medlemsstaternes område, har ret 
til samme arbejdsvilkår som unionsborgere.

Artikel 16
Frihed til at oprette og drive egen virksomhed

Friheden til at oprette og drive egen virksomhed anerkendes i overensstemmelse med EU-retten og 
national lovgivning og praksis.

Artikel 17
Ejendomsret

1. Enhver har ret til at besidde lovligt erhvervet ejendom, at anvende den, at træffe 
dispositioner hermed og at lade den gå i arv. Ingen må berøves sin ejendom, medmindre det 
skønnes nødvendigt i samfundets interesse, og det sker i de tilfælde og på de betingelser, der er 
fastsat ved lov, og mod rimelig og rettidig erstatning for tabet. Anvendelsen af ejendommen kan 
reguleres ved lov, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til almenvellet.

2. Intellektuel ejendomsret er beskyttet.

Artikel 18
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Asylret

Asylretten sikres under iagttagelse af reglerne i Genèvekonventionen af 28. juli 1951 og protokollen 
af 31. januar 1967 om flygtninges retsstilling og i overensstemmelse med traktaten om Den 
Europæiske Union og traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (i det følgende benævnt 
"traktaterne").

Artikel 19
Beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering

1. Kollektiv udvisning er forbudt.

2. Ingen må udsendes, udvises eller udleveres til en stat, hvor der er en alvorlig risiko for at 
blive idømt dødsstraf eller udsat for tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende straf eller 
behandling.

AFSNIT III

LIGESTILLING

Artikel 20
Lighed for loven

Alle mennesker er lige for loven.

Artikel 21
Ikke-forskelsbehandling

1. Enhver forskelsbehandling på grund af køn, race, farve, etnisk eller social oprindelse, 
genetiske anlæg, sprog, religion eller tro, politiske eller andre anskuelser, tilhørsforhold til et 
nationalt mindretal, formueforhold, fødsel, handicap, alder, seksuel orientering eller ethvert andet 
forhold er forbudt.

2. Inden for traktaternes anvendelsesområde og med forbehold af deres særlige bestemmelser 
er enhver forskelsbehandling på grund af nationalitet forbudt.

Artikel 22
Kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed

Unionen respekterer den kulturelle, religiøse og sproglige mangfoldighed.

Artikel 23
Ligestilling mellem kvinder og mænd

Der skal sikres ligestilling mellem kvinder og mænd på alle områder, herunder i forbindelse med 
beskæftigelse, arbejde og løn.

Princippet om ligestilling er ikke til hinder for opretholdelse eller vedtagelse af foranstaltninger, der 
giver det underrepræsenterede køn specifikke fordele.
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Artikel 24
Børns rettigheder

1. Børn har ret til den beskyttelse og omsorg, der er nødvendig for deres trivsel. De kan frit 
udtrykke deres synspunkter. Der tages hensyn hertil i forhold, der vedrører dem, i 
overensstemmelse med deres alder og modenhed.

2. I alle handlinger vedrørende børn, uanset om de udføres af offentlige myndigheder eller 
private institutioner, skal barnets tarv komme i første række.

3. Ethvert barn har ret til regelmæssigt at have personlig forbindelse og direkte kontakt med 
begge sine forældre, medmindre dette er i modstrid med dets interesser.

Artikel 25
Ældres rettigheder

Unionen anerkender og respekterer ældres ret til et værdigt og uafhængigt liv og til at deltage i det 
sociale og kulturelle liv.

Artikel 26
Integration af mennesker med handicap

Unionen anerkender og respekterer retten for mennesker med handicap til at nyde godt af 
foranstaltninger, der skal sikre deres autonomi, deres sociale og erhvervsmæssige integration og 
deres deltagelse i samfundslivet.

AFSNIT IV

SOLIDARITET

Artikel 27
Ret til information og høring af arbejdstagerne i virksomheden

Arbejdstagerne eller deres repræsentanter skal på passende niveauer have sikkerhed for information 
og høring i god tid i de tilfælde og på de betingelser, der er fastsat i EU-retten og national 
lovgivning og praksis.

Artikel 28
Forhandlingsret og ret til kollektive skridt

Arbejdstagere og arbejdsgivere eller deres respektive organisationer har i overensstemmelse med 
EU-retten og national lovgivning og praksis ret til at forhandle og indgå kollektive overenskomster 
på passende niveauer og i tilfælde af interessekonflikter ret til kollektive skridt, herunder strejke, for 
at forsvare deres interesser.

Artikel 29
Ret til arbejdsformidling

Enhver har ret til at kunne gøre brug af en gratis arbejdsformidlingstjeneste.
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Artikel 30
Beskyttelse i tilfælde af ubegrundet opsigelse

Enhver arbejdstager har ret til beskyttelse mod ubegrundet opsigelse i overensstemmelse med EU-
retten og national lovgivning og praksis.

Artikel 31
Retfærdige og rimelige arbejdsforhold

1. Enhver arbejdstager har ret til sunde, sikre og værdige arbejdsforhold.

2. Enhver arbejdstager har ret til en begrænsning af den maksimale arbejdstid, til daglige og 
ugentlige hvileperioder samt til årlig ferie med løn.

Artikel 32
Forbud mod børnearbejde og beskyttelse af unge på arbejdspladsen

Børnearbejde er forbudt. Minimumsalderen for adgang til at udføre erhvervsarbejde må ikke være 
lavere end den alder, hvor skolepligten ophører, dog med forbehold af regler, der er gunstigere for 
de unge, og af begrænsede undtagelser.

Unge, der udfører erhvervsarbejde, skal sikres arbejdsbetingelser, som er tilpasset deres alder, samt 
beskyttelse mod økonomisk udnyttelse og enhver form for arbejde, der kan skade deres sikkerhed, 
sundhed og fysiske, mentale, moralske eller sociale udvikling, eller som kan gå ud over deres 
skolegang.

Artikel 33
Familieliv og arbejdsliv

1. Der drages omsorg for juridisk, økonomisk og social beskyttelse af familien.

2. For at kunne forene familieliv og arbejdsliv har enhver ret til at være beskyttet mod 
afskedigelse på grund af graviditet og barsel samt ret til betalt barselsorlov og til forældreorlov efter 
et barns fødsel eller ved adoption af et barn.

Artikel 34
Social sikring og social bistand

1. Unionen anerkender og respekterer retten til adgang til sociale sikringsydelser og sociale 
tjenester, f.eks. i tilfælde af graviditet og barsel, sygdom, arbejdsulykker, plejebehov eller alderdom 
samt i tilfælde af arbejdsløshed, efter de regler, der er fastsat i EU-retten og national lovgivning og 
praksis.

2. Enhver, der har bopæl og bevæger sig lovligt inden for Unionens område, har ret til sociale 
sikringsydelser og sociale fordele i overensstemmelse med EU-retten og national lovgivning og 
praksis.

3. For at bekæmpe social udstødelse og fattigdom anerkender og respekterer Unionen retten til 
social bistand og boligstøtte, der skal sikre en værdig tilværelse for alle, der ikke har tilstrækkelige 
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midler, efter de bestemmelser, der er fastsat i EU-retten og national lovgivning og praksis.

Artikel 35
Sundhedsbeskyttelse

Enhver har ret til at få adgang til forebyggende sundhedsydelser og til at modtage lægehjælp på de 
betingelser, der er fastsat ved national lovgivning og praksis. Der skal sikres et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Unionens politikker og 
aktiviteter.

Artikel 36
Adgang til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse

Unionen anerkender og respekterer adgangen til tjenesteydelser af almen økonomisk interesse, som 
fastsat i national lovgivning og praksis, i overensstemmelse med traktaterne med det formål at 
fremme social og territorial samhørighed i Unionen.

Artikel 37
Miljøbeskyttelse

Et højt miljøbeskyttelsesniveau og forbedring af miljøkvaliteten skal integreres i Unionens 
politikker og sikres i overensstemmelse med princippet om en bæredygtig udvikling.

Artikel 38
Forbrugerbeskyttelse

Der sikres et højt forbrugerbeskyttelsesniveau i Unionens politikker.

AFSNIT V

BORGERRETTIGHEDER

Artikel 39
Stemmeret og valgbarhed til Europa-Parlamentet

1. Enhver unionsborger har valgret og er valgbar ved valg til Europa-Parlamentet i den 
medlemsstat, hvor den pågældende har bopæl, på samme betingelser som statsborgere i denne stat.

2. Medlemmerne af Europa-Parlamentet vælges ved almindelige direkte, frie og hemmelige 
valg.

Artikel 40
Stemmeret og valgbarhed til kommunale valg

Enhver unionsborger har valgret og er valgbar ved kommunale valg i den medlemsstat, hvor den 
pågældende har bopæl, på samme betingelser som statsborgere i denne stat.

Artikel 41
Ret til god forvaltning
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1. Enhver har ret til at få sin sag behandlet uvildigt, retfærdigt og inden for en rimelig frist af 
Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer.

2. Denne ret omfatter navnlig:

a) retten for enhver til at blive hørt, inden der træffes en individuel foranstaltning over for ham 
eller hende, som måtte berøre vedkommende negativt

b) retten for enhver til aktindsigt i de akter, der vedrører ham eller hende, under iagttagelse af 
legitime fortrolighedshensyn samt tavshedspligt og sagernes fortrolighed

c) pligt for forvaltningen til at begrunde sine beslutninger.

3. Enhver har ret til erstatning fra Unionen for skader forvoldt af institutionerne eller de ansatte 
under udøvelsen af deres hverv i overensstemmelse med de almindelige principper, der er fælles for 
medlemsstaternes retssystemer.

4. Enhver kan henvende sig til Unionens institutioner på et af traktaternes sprog og skal have 
svar på samme sprog.

Artikel 42
Ret til aktindsigt

Enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en 
medlemsstat har ret til aktindsigt i dokumenter, uanset medium, fra Unionens institutioner, organer, 
kontorer og agenturer.

Artikel 43
Den Europæiske Ombudsmand

Enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en 
medlemsstat har ret til at klage til Den Europæiske Ombudsmand over tilfælde af fejl og 
forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Unionens institutioner, organer, kontorer og 
agenturer med undtagelse af Den Europæiske Unions Domstol under udøvelsen af dens 
domstolsfunktioner.

Artikel 44
Ret til at indgive andragender

Enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en 
medlemsstat har ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet.

Artikel 45
Fri bevægelighed og opholdsret

1. Enhver unionsborger har ret til at færdes og opholde sig frit på medlemsstaternes område.

2. Fri bevægelighed og opholdsret kan i overensstemmelse med traktaterne indrømmes 
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tredjelandsstatsborgere, der har lovligt ophold på en medlemsstats område.

Artikel 46
Diplomatisk og konsulær beskyttelse

Enhver unionsborger nyder i tredjelande, hvor den medlemsstat, hvori den pågældende er 
statsborger, ikke er repræsenteret, enhver medlemsstats diplomatiske og konsulære myndigheders 
beskyttelse på samme vilkår som statsborgere i denne medlemsstat.

AFSNIT VI

RETFÆRDIGHED I RETSSYSTEMET

Artikel 47
Adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol

Enhver, hvis rettigheder og friheder som sikret af EU-retten er blevet krænket, skal have adgang til 
effektive retsmidler for en domstol under overholdelse af de betingelser, der er fastsat i denne 
artikel.

Enhver har ret til en retfærdig og offentlig rettergang inden en rimelig frist for en uafhængig og 
upartisk domstol, der forudgående er oprettet ved lov. Enhver skal have mulighed for at blive 
rådgivet, forsvaret og repræsenteret.

Der ydes retshjælp til dem, der ikke har tilstrækkelige midler, hvis en sådan hjælp er nødvendig for 
at sikre effektiv adgang til domstolsprøvelse.

Artikel 48
Uskyldsformodning og ret til et forsvar

1. Enhver, der anklages for en lovovertrædelse, skal anses for uskyldig, indtil hans eller hendes 
skyld er bevist i overensstemmelse med loven.

2. Respekt for retten til et forsvar er sikret enhver, der er anklaget for en lovovertrædelse.

Artikel 49
Legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf

1. Ingen kan kendes skyldig i et strafbart forhold på grund af en handling eller undladelse, som 
ikke udgjorde en forbrydelse efter national ret eller international ret på det tidspunkt, da den blev 
begået. Der kan heller ikke pålægges en strengere straf end den, der var anvendelig på det tidspunkt, 
da lovovertrædelsen blev begået. Hvis der, efter at en lovovertrædelse er begået, i loven fastsættes 
en mildere straf, skal denne anvendes.

2. Denne artikel er ikke til hinder for, at en person domfældes og straffes for en handling eller 
undladelse, som på det tidspunkt, da den blev begået, var en forbrydelse ifølge de almindelige 
principper, der er anerkendt af alle nationer.

3. Straffens omfang skal stå i rimeligt forhold til overtrædelsen.
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Artikel 50
Ret til ikke at blive retsforfulgt eller straffet to gange for samme lovovertrædelse

Ingen skal i en straffesag på ny kunne stilles for en domstol eller dømmes for en lovovertrædelse, 
for hvilken den pågældende allerede er blevet endeligt frikendt eller domfældt i en af Unionens 
medlemsstater i overensstemmelse med lovgivningen.

AFSNIT VII

ALMINDELIGE BESTEMMELSER VEDRØRENDE FORTOLKNING

OG ANVENDELSE AF CHARTRET

Artikel 51
Anvendelsesområde

1. Bestemmelserne i dette charter er rettet til Unionens institutioner, organer, kontorer og 
agenturer under iagttagelse af nærhedsprincippet samt til medlemsstaterne, dog kun når de 
gennemfører EU-retten. De respekterer derfor rettighederne, overholder principperne og fremmer 
anvendelsen heraf i overensstemmelse med deres respektive kompetencer og under overholdelse af 
grænserne for de kompetencer, der er tildelt Unionen i traktaterne.

2. Dette charter udvider ikke anvendelsesområdet for EU-retten ud over Unionens 
kompetencer og skaber ingen nye kompetencer eller nye opgaver for Unionen og ændrer ikke de 
kompetencer og opgaver, der er fastlagt i traktaterne.

Artikel 52
Rækkevidde og fortolkning af rettigheder og principper

1. Enhver begrænsning i udøvelsen af de rettigheder og friheder, der anerkendes ved dette 
charter, skal være fastlagt i lovgivningen og skal respektere disse rettigheders og friheders 
væsentligste indhold. Under iagttagelse af proportionalitetsprincippet kan der kun indføres 
begrænsninger, såfremt disse er nødvendige og faktisk svarer til mål af almen interesse, der er 
anerkendt af Unionen, eller et behov for beskyttelse af andres rettigheder og friheder.

2. De rettigheder, der anerkendes i dette charter, og for hvilke der er fastlagt bestemmelser i 
traktaterne, udøves på de betingelser og med de begrænsninger, der er fastlagt deri.

3. I det omfang dette charter indeholder rettigheder svarende til dem, der er sikret ved den 
europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder, 
har de samme betydning og omfang som i konventionen. Denne bestemmelse er ikke til hinder for, 
at EU-retten kan yde en mere omfattende beskyttelse.

4. I det omfang dette charter anerkender grundlæggende rettigheder, således som de følger af 
medlemsstaternes fælles forfatningsmæssige traditioner, skal disse rettigheder fortolkes i harmoni 
med disse traditioner.

5. De bestemmelser i dette charter, der indeholder principper, kan gennemføres ved 
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lovgivningsmæssige retsakter og gennemførelsesretsakter vedtaget af Unionens institutioner, 
organer, kontorer og agenturer og ved retsakter vedtaget af medlemsstaterne, når de gennemfører 
EU-retten, under udøvelse af deres respektive kompetencer. De kan kun påberåbes over for en 
domstol i forbindelse med fortolkning af sådanne retsakter og kontrol af disses lovmedholdelighed.

6. Der tages fuldt hensyn til national lovgivning og praksis som angivet i dette charter.

7. Unionens og medlemsstaternes domstole tager behørigt hensyn til de forklaringer, der er 
udarbejdet som en vejledning ved fortolkningen af dette charter.

Artikel 53
Beskyttelsesniveau

Ingen bestemmelse i dette charter må fortolkes som en begrænsning af eller et indgreb i de 
grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder, der anerkendes i EU-retten og 
folkeretten, i de internationale konventioner, som Unionen eller alle medlemsstaterne er parter i, 
herunder den europæiske konvention til beskyttelse af menneskerettigheder og grundlæggende 
frihedsrettigheder, samt i medlemsstaternes forfatninger på disses respektive anvendelsesområder.

Artikel 54
Forbud mod misbrug af rettigheder

Intet i dette charter må fortolkes, som om det medførte ret til at indlade sig på en aktivitet eller udføre 
en handling med sigte på at tilintetgøre de rettigheder og friheder, der er anerkendt i dette charter, 
eller at begrænse disse rettigheder og friheder i videre omfang, end der er hjemmel for i dette charter.

Ovenstående tekst svarer, med de nødvendige tilpasninger, til affattelsen af det charter, der blev 
proklameret den 7. december 2000, og erstatter dette fra datoen for Lissabontraktatens ikrafttræden.

For Europa-Parlamentet

For Rådet for Den Europæiske Union

For Europa-Kommissionen
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Europa-Parlamentets beslutning af 11. juli 2007 om indkaldelse af regeringskonferencen -
Europa-Parlamentets udtalelse (EUtraktatens artikel 48) (2007/0808(CNS)) - Betænkning af
Jo Leinen

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 48, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union i henhold til hvilken 
Rådet hørte Parlamentet (C6-0206/2007),

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab,

– der henviser til traktaten om en forfatning for Europa, undertegnet i Rom den 29. oktober 2004 
(herefter "forfatningstraktaten"),

– der henviser til Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder som undertegnet 
og proklameret i Nice den 7. december 2000,

– der henviser til Laeken-erklæringen af 15. december 2001 om Den Europæiske Unions fremtid,

– der henviser til Berlin-erklæringen af 25. marts 2007 i anledning af halvtredsårsdagen for 
undertegnelsen af Rom-traktaterne,

– der henviser til sine beslutninger af 12. januar 2005 om traktaten om en forfatning for Europa1

og 7. juni 2007 om køreplanen for Unionens forfatningsproces2,

– der henviser til Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs beslutning af 30. maj 2007 om 
køreplanen for forfatningsprocessen og til Regionsudvalgets udtalelse af 6. juni 2007 om 
genoptagelse af reformen af EU forud for Det Europæiske Råds møde den 21.-22. juni 2007,

– der henviser til det fælles parlamentariske møde om Europas fremtid, der fandt sted i Bruxelles 
den 11.-12. juni 2007,

– der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i Bruxelles den 21.-22. 
juni 2007, som indeholdt mandatet til indkaldelse af regeringskonferencen,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-0279/2007),

A. der henviser til, at to års tænkepause om Europas fremtid har bekræftet behovet for at beskytte 
og forbedre indholdet i forfatningstraktatens nyskabelser for så vidt angår demokrati, effektivitet 
og gennemsigtighed for at sikre, at Den Europæiske Union kan fungere efter hensigten og for at 
styrke borgernes rettigheder samt dens rolle i verden,

B. der henviser til, at dette synspunkt i vid udstrækning deles af medlemsstaternes nationale 
parlamenter og Europa-Parlamentet, hvis repræsentanter skabte grundlaget for disse nyskabelser 

                                               
1 EUT C 247 E af 6.10.2005, s. 88.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0234.
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på konventet om charteret om grundlæggende rettigheder og konventet om Europas fremtid,

C. der henviser til, at Det Europæiske Råd nåede til enighed om at indkalde en regeringskonference 
med mandat til at ændre størstedelen af nyskabelserne i forfatningstraktaten til ændringer af de 
gældende traktater,

D. der henviser til, at dette mandat er meget præcist og også sætter konferencen i stand til hurtigt at 
nå til enighed om ændring af en række nyskabelser i forfatningstraktaten uden fare for deres 
væsensindhold,

E. der henviser til, at mandatet imidlertid opgiver ambitionen om at udarbejde en fælles 
forfatningstraktat til erstatning af de allerede eksisterende traktater, går bort fra en terminologi, 
der ville give borgerne en klar forståelse af karakteren af Unionens retsakter, fravælger et sæt 
symboler, der ville gøre det lettere for borgerne at identificere sig med Den Europæiske Union, 
og indeholder adskillige muligheder for ikke-deltagelse på bestemte områder, hvor individuelle 
medlemsstater har anført at have vanskeligheder,

F. der henviser til, at mandatet ikke i tilstrækkelig grad tager de nye udfordringer op, som Unionen 
er blevet konfronteret med siden undertegnelsen af forfatningstraktaten,

G. der henviser til, at Europa-Parlamentet som den eneste institution i Unionen, der er valgt direkte 
af borgerne, er forpligtet til at give udtryk for Den Europæiske Unions fælles interesse i at 
styrke den europæiske opbygning og dens fællesskabsmetode, som i over halvtreds år har været 
en kilde til fred, stabilitet og velstand,

1. værdsætter den indsats, det tyske rådsformandskab gjorde for at opnå en enstemmig aftale på 
topmødet den 21.-22. juni 2007;

2. noterer sig det mandat til regeringskonferencen, som Det Europæiske Råd nåede til enighed om; 
værdsætter dets udførlighed og præcision og den stramme tidsplan, der er fastsat for 
regeringskonferencens gennemførelse, og opfordrer medlemsstaterne til ikke at trække de 
tilsagn tilbage, de gav under Det Europæiske Råds møde; stiller sig positivt til indkaldelsen af 
regeringskonferencen;

3. beklager imidlertid, at dette mandat indebærer tab af en række vigtige elementer, som der blev 
opnået enighed om på regeringskonferencen i 2004, f.eks. en definition af EU som en union af 
Europas borgere og stater, og at der bliver en lang forsinkelse i indførelsen af andre elementer;

4. er bekymret over det forhold, at mandatet åbner mulighed for i højere grad at lade visse 
medlemsstater vælge ikke at deltage i gennemførelsen af vigtige bestemmelser i de planlagte 
traktater, hvilket kunne føre til en svækkelse af Unionens samhørighed;

5. beklager, at mandatet åbner mulighed for i forhold til forfatningstraktaten at foretage forskellige 
formuleringsmæssige ændringer, som giver et indtryk af mistillid til Unionen og dens 
institutioner og således sender et forkert signal til borgerne;

6. beklager, at medlemsstaternes repræsentanter udviser stadig mindre europæisk goodwill og 
politisk mod, og er betænkelig ved fremvæksten af holdninger, der står i modsætning til de 
europæiske ideer om solidaritet og integration;
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7. understreger, at mandatet åbner mulighed for at ændre betegnelsen af retsakter, men ikke for at 
foretage væsentlige ændringer i deres struktur og hierarki, og gør opmærksom på, at det agter 
nøje at følge med i, hvorledes dette vil blive indarbejdet i de relevante bestemmelser med 
henblik på at garantere den politiske ansvarlighed og sikre dets lovgivningsbeføjelser, navnlig 
for så vidt angår kontrollen med delegerede retsakter;

8. glæder sig ikke desto mindre over, at mandatet beskytter meget af forfatningstraktatens 
væsensindhold, navnlig Unionens status som én enkelt juridisk person og afskaffelsen af 
søjlestrukturen, den udvidede anvendelse af kvalificeret flertal i Rådet og fælles 
beslutningstagning ved Parlamentet og Rådet, elementerne i participatorisk demokrati, den 
retligt bindende status for chartret om grundlæggende rettigheder, styrkelsen af sammenhængen 
i Unionens optræden udadtil og den afbalancerede institutionelle pakke;

9. bemærker, at samtlige positive resultater i retning af en styrkelse af de demokratiske procedurer 
og borgernes rettigheder, i retning af udvidede beføjelser og i retning af en fastlæggelse af EU's 
værdier og mål stammer fra det arbejde, der blev gjort af Konventet om Den Europæiske Unions 
Fremtid;

10. konstaterer med tilfredshed, at Den Økonomiske og Monetære Union blev anerkendt som et 
EU-mål i traktaten om Den Europæiske union;

11. glæder sig over, at mandatet åbner mulighed for indførelse af visse nye elementer i raktaterne, 
herunder den udtrykkelige omtale af klimaændringer og solidaritet på nergiområdet;

12. erindrer om, at EU over for såvel sine egne borgere som resten af verden har erklæret at ære et 
værdifællesskab, hvis inderste kerne udgøres af grundlæggende rettigheder og rihedsrettigheder, 
som har fundet et fyldestgørende udtryk i chartret om grundlæggende ettigheder og gentagne 
gange er blevet anerkendt af EU-institutionerne og edlemsstaterne; vil derfor anse det for et 
alvorligt tilbageslag og for at være til stor skade or EU's inderste selvforståelse, hvis en eller 
flere medlemsstater nu gør krav på at stå den for chartret om grundlæggende rettigheder; retter 
derfor en indtrængende appel til lle medlemsstater om endnu en gang at gøre alle bestræbelser 
for at overvinde denne nterne splittelse og alligevel opnå konsensus om dette charters 
uindskrænkede gyldighed;

13. opfordrer regeringskonferencen til at afslutte sit arbejde inden udgangen af 2007, således t den 
nye traktat kan træde i kraft i god tid inden valget til Europa-Parlamentet i 2009; 

14. glæder sig over styrkelsen af betingelserne for dets deltagelse i regeringskonferencen på alle 
niveauer i henhold til Det Europæiske Råds møde i juni 2007;

15. forbeholder sig ret til at forelægge regeringskonferencen konkrete forslag vedrørende specifikke 
spørgsmål inden for mandatets rammer

16. vil efterkomme Det Europæiske Råds opfordring til i god tid at tage fat på spørgsmålet om sin 
egen sammensætning; 

17. understreger, at det agter at underkaste resultatet af regeringskonferencen en nøje undersøgelse 
med det formål at vurdere, hvorvidt de reformer, der nås til enighed om under forhandlingerne, i 
tilfredsstillende grad svarer til dets fortolkning af mandatet;
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18. opfordrer medlemsstaterne og deres repræsentanter til at sikre fuld gennemsigtighed i 
regeringskonferencens arbejde, navnlig gennem offentliggørelse af alle de dokumenter, der 
forelægges den med henblik på drøftelse;

19. bekræfter sin hensigt om at holde sig i meget tæt kontakt med de nationale parlamenter og med 
civilsamfundet i løbet af processen med at revidere traktaterne;

20. opfordrer regeringskonferencen til af hensyn til gennemsigtigheden at sikre, at resultaterne af 
dens arbejde også vil blive offentliggjort i form af et udkast til en konsolideret udgave af 
traktaterne; 

21. udtrykker sin faste beslutning om efter valget i 2009 at fremsætte nye forslag til en yderligere 
forfatningsmæssig ordning for Unionen i overensstemmelse med bestemmelsen om 
traktatrevision1, eftersom EU er et fælles projekt, som løbende fornys;

22. opfordrer regeringskonferencen og Kommissionen til at stille konkrete forslag med henblik på 
fornyet inddragelse af de europæiske borgere i forfatningsprocessen;

23. opfordrer sit kompetente udvalg til at undersøge, hvorledes dets forretningsorden kan ændres 
med henblik på at give det EU-flag og den EU-hymne, som er omhandlet i den europæiske 
forfatning, officiel status i forbindelse med dets aktiviteter og i dets lokaler;

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning, som udgør dets udtalelse om indkaldelsen af 
regeringskonferencen, til Rådet, Kommissionen, stats- og regeringscheferne, medlemsstaternes 
parlamenter og Den Europæiske Centralbank.

                                               
1 Jvf. forfatningstraktatens artikel IV-443.
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Europa-Parlamentets beslutning af 20. februar 2008 om Lissabontraktaten (2007/2286(INI)) -
Betænkning af Richard Corbett / Íñigo Méndez De Vigo

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som blev undertegnet den 13. december 
2007,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab som ændret ved den europæiske fælles akt og Maastricht-, Amsterdam-
og Nicetraktaterne,

– der henviser til chartret om grundlæggende rettigheder af 12. december 20071,

– der henviser til Laekenerklæringen af 15. december 2001 om Den Europæiske Unions fremtid,

– der henviser til traktaten om en forfatning for Europa, som blev undertegnet i Rom den 29. 
oktober 2004,

– der henviser til sin beslutning af 7. juni 2007 om køreplanen for Unionens forfatningsproces2 og 
til sin beslutning af 11. juli 2007 om indkaldelse af regeringskonferencen3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser fra 
Regionaludviklingsudvalget, Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om International 
Handel, Budgetudvalget, Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0013/2008),

A. der henviser til, at opbygningen af Den Europæiske Union i de seneste 50 år har spillet en 
afgørende rolle i bestræbelserne for at etablere et område med fred og stabilitet på et kontinent, 
der tidligere blev sønderrevet af krige, for at konsolidere demokrati, frihed og borgerrettigheder, 
for at fremme velstand, solidaritet og velfærd gennem oprettelsen af verdens største 
enhedsmarked med fælles regler for sociale standarder, miljø- og forbrugerbeskyttelse og fair 
konkurrence og med en økonomisk og monetær union, for at sætte medlemsstaterne i stand til at 
samarbejde om at løse problemer af grænseoverskridende karakter og for at give Europa større 
gennemslagskraft på globalt plan,

B. der henviser til, at der er et anerkendt behov for at reformere og styrke Unionens strukturer for 
at konsolidere disse landvindinger og sikre, at en union med 27 - og potentielt endnu flere -
medlemsstater får bedre muligheder for at fungere effektivt og således bliver i stand til at 
imødegå nye fælles udfordringer og i højere grad at underkaste sig demokratisk kontrol,

                                               
1 EUT C 303 af 14.12.2007, s. 1.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0234.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0328.
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C. der henviser til, at dette behov har dannet baggrund for de reformer, som siden 
Maastrichttraktaten - der var en milepæl i den europæiske integrationsproces med oprettelsen af 
en økonomisk og monetær union og overgangen fra et egentligt økonomisk fællesskab til en 
politisk union - har haft til formål at skabe klarhed omkring Unionens institutionelle struktur, og 
som førte til Laekenerklæringen, der også banede vejen for en anderledes reformproces med 
afholdelse af konventer og ikke længere udelukkende afholdelse af regeringskonferencer,

D. der henviser til, at traktaten om en forfatning for Europa blev udfærdiget af et konvent 
bestående af to repræsentanter for hvert nationalt parlament, 16 medlemmer af Europa-
Parlamentet, to repræsentanter for Kommissionen og en repræsentant for hver national regering, 
som forberedte et udkast under offentlige forhandlinger og nåede frem til en konsensus, som 
stort set forblev uændret på regeringskonferencen i 2004, mens den efterfølgende 
Lissabontraktat, hvor visse elementer fra forfatningen er udeladt, var et resultat af mere 
traditionelle mellemstatslige arbejdsmetoder, dog med fuld deltagelse af tre repræsentanter for 
Europa-Parlamentet,

E. der henviser til, at de tidligere bestræbelser på at gennemføre en reform af Unionen ved at 
erstatte traktaterne med en forfatning blev støttet af et meget stort flertal af EU-borgernes 
folkevalgte repræsentanter i Europa-Parlamentet1 og ratificeret af 2/3 af medlemsstaterne, men 
forkastet af to (Frankrig og Nederlandene), og at denne fremgangsmåde efter en tænkepause, 
hvor det blev fastslået, at det ikke ville være muligt at opnå den nødvendige godkendelse i 
samtlige medlemsstater, blev opgivet til fordel for en ændring af de allerede eksisterende 
traktater,

F. der henviser til, at dette skift i metodevalg og procedure ganske vist fandt sted på en sådan 
måde, at mange af de påtænkte praktiske justeringer af Unionens institutionelle struktur blev 
bibeholdt i en ny udformning, men samtidig indebar dette skift et lavere ambitionsniveau og et 
fravalg af adskillige af forfatningens elementer, en udsættelse af visse nye mekanismers 
ikrafttræden og inkorporering af særforanstaltninger i forhold til forskellige medlemsstater i 
traktaterne,

G. der henviser til, at det faktum, at samtlige nationale regeringer i Unionen bifalder traktaten, 
viser, at alle folkevalgte regeringer i medlemsstaterne mener, at dette kompromis er det 
grundlag, som de ønsker at samarbejde på i fremtiden, og betyder, at de hver især må lægge 
størst mulig politisk vilje for dagen for at sikre en ratificering inden den 1. januar 2009,

H. der henviser til, at det er ønskeligt, at Lissabontraktaten er ratificeret af samtlige medlemsstater 
inden udgangen af 2008, således at borgerne ved valget i 2009 kan afgive deres stemme med 
fuldt kendskab til EU's nye institutionelle rammer,

Et positivt skridt for EU's fremtid

1. konkluderer, at Lissabontraktaten som helhed betragtet udgør en markant forbedring i forhold til 
de eksisterende traktater og vil sikre en øget demokratisk kontrol med og beslutningsdygtighed i 
Unionen (ved at styrke Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters rolle), styrke EU-
borgernes rettigheder i forhold til Unionen og skabe større effektivitet i EU-institutionerne;

                                               
1 Med 500 stemmer for, 137 imod og 40 hverken/eller (Europa-Parlamentets beslutning af 12. januar 2005 om 

traktaten om en forfatning for Europa (betænkning af Corbett/Méndez de Vigo, EUT C 247 E af 6.10.2005, s. 88).
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Øget demokratisk kontrol

2. noterer med tilfredshed, at den demokratiske kontrol og beslutningstagningen vil blive styrket, 
således at borgerne får bedre muligheder for at kontrollere Unionens virksomhed, særlig takket 
være følgende forbedringer:

a) vedtagelsen af enhver form for EU-lovgivning bliver underlagt parlamentarisk kontrol i et 
omfang, der ikke kendes fra andre supranationale eller internationale fora:

– enhver form for EU-lovgivning vil med få undtagelser kræve dobbelt godkendelse på 
lige fod i Rådet (som er sammensat af nationale ministre, der er ansvarlige over for 
deres respektive parlamenter) og i Europa-Parlamentet (som består af direkte valgte 
MEP'er);

– de nationale parlamenters forudgående kontrol med al EU-lovgivning vil blive 
styrket, eftersom de kommer til at modtage alle lovgivningsmæssige forslag i god tid 
for at drøfte disse forslag med deres ministre, inden Rådet vedtager en holdning, og 
eftersom de nationale parlamenter desuden får ret til at forlange, at et udkast tages op 
til fornyet overvejelse, såfremt de mener, at det ikke respekterer nærhedsprincippet;

b) Kommissionens formand vil blive valgt af Parlamentet på forslag af Det Europæiske Råd 
under hensyntagen til valget til Parlamentet;

c) Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik vil blive 
udnævnt af både Det Europæiske Råd og Kommissionens formand og skal, som medlem af 
Kommissionen, underkastes samme indsættelsesprocedure i Parlamentet som enhver anden 
kommissær: som næstformand i Kommissionen vil den højtstående repræsentant være 
underlagt de samme regler som enhver anden kommissær, hvad angår hans eller hendes 
indsættelse og udførelsen af hans eller hendes hverv;

d) der indføres en ny, enklere og mere demokratisk budgetprocedure med én enkelt behandling: 
forskellen mellem obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter er fjernet, hvilket sikrer fuld 
paritet mellem Parlamentet og Rådet i forbindelse med godkendelse af det samlede årlige 
budget, samtidig med at Parlamentet skal godkende den retligt bindende flerårige finansielle 
ramme;

e) den demokratiske kontrol med de lovgivningsmæssige beføjelser, der er tildelt 
Kommissionen ved delegation, vil blive styrket ved hjælp af et nyt system med overvågning, 
ifølge hvilket Parlamentet eller Rådet får mulighed for enten at tilbagekalde Kommissionens 
afgørelser eller at tilbagekalde delegationen;

f) der kræves samtykke fra Parlamentet for at godkende en lang række internationale aftaler, 
som undertegnes af Unionen, herunder aftaler vedrørende sagsområder, der er underlagt den 
almindelige lovgivningsprocedure internt i Unionen;

g) Rådets samlinger er offentlige, når det forhandler og stemmer om udkast til 
lovgivningsmæssige retsakter, således at borgerne kan få indblik i, hvordan deres regeringer 
handler i Rådet;

h) agenturer, særlig Europol og Eurojust, vil blive underlagt øget parlamentarisk kontro;
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i) Regionsudvalget får ret til at indbringe sager for Den Europæiske Unions Domstol, dets 
medlemmers mandatperiode øges til fem år, og dets forbindelser med Parlamentet 
fastlægges mere præcist;

j) procedurerne for revision af traktaterne vil fremover blive mere åbne og demokratiske, idet 
Parlamentet også får mulighed for at forelægge revisionsforslag, og behandlingen af forslag 
til revision skal foregå i et konvent, som omfatter repræsentanter for de nationale 
parlamenter og for Parlamentet, medmindre Parlamentet finder, at dette ikke er nødvendigt, 
samtidig med at der er indført nye forenklede revisionsprocedurer for ændring ved 
enstemmig afgørelse af visse af traktatens bestemmelser efter de nationale parlamenters 
godkendelse;

Bekræftelse af værdier, styrkelse af borgernes rettigheder, øget klarhed

3. hilser med tilfredshed, at borgernes rettigheder vil blive styrket takket være følgende 
forbedringer:

a) Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, der opstiller en 
udtømmende liste over borgerlige, politiske, økonomiske og sociale rettigheder, bliver retligt 
bindende; chartret vil give EU-borgerne retssikkerhed ved at sikre, at alle EU-rettens 
bestemmelser og alle foranstaltninger, der træffes fra EU-institutionernes side eller på 
grundlag af EU-retten, er i overensstemmelse med disse standarder og samtidig tilgodeser 
nærhedsprincippet;

b) det er hensigten, at Unionen skal ansøge om at tiltræde den europæiske 
menneskerettighedskonvention, hvilket betyder, at Unionen bliver underlagt den samme 
eksterne kontrol med hensyn til forpligtelsen til at respektere borgernes rettigheder som 
medlemsstaterne;

c) nye bestemmelser vil gøre det lettere for borgerne og de repræsentative sammenslutninger 
fra civilsamfundet at deltage i Unionens arbejde; dialogen med arbejdsmarkedets parter og 
dialogen med kirkerne, trossamfund og ikke-konfessionelle organisationer vil blive 
fremmet;

d) indførelsen af en initiativret for EU-borgere vil sætte borgerne i stand til at forelægge forslag 
om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er nødvendig til gennemførelse 
af traktaterne; 

e) borgernes retsbeskyttelse styrkes, eftersom Den Europæiske Unions Domstol vil få udvidet 
sin jurisdiktion til at omfatte anliggender vedrørende frihed, sikkerhed og retfærdighed samt 
til retsakter fra Det Europæiske Råd, Den Europæiske Centralbank og Unionens agenturer, 
samtidig med at fysiske og juridiske personer vil få lettere adgang til Domstolens 
procedurer; 

4. hilser med tilfredshed, at traktaten på en mere tydelig og synlig måde fastslår, hvilket 
værdigrundlag der er fælles for medlemsstaterne og danner grundlag for Unionen, samt 
Unionens mål og de principper, der er retningsgivende for Unionens virksomhed og forholdet til 
medlemsstaterne:

a) der fastlægges en klar kompetencefordeling mellem Unionen og medlemsstaterne ud fra det 
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princip, at beføjelser, der ikke er tildelt Unionen i traktaterne, forbliver hos 
medlemsstaterne;

b) der lægges i højere grad vægt på politikker, som tydeligvis gavner borgerne: der er nye 
bestemmelser af generel rækkevidde om fremme af et højt beskæftigelsesniveau, sikring af 
passende social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse, et højt niveau for uddannelse, 
erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed, bekæmpelse af enhver form for 
forskelsbehandling og fremme af ligestilling mellem kvinder og mænd; nye bestemmelser 
fremmer bæredygtig udvikling og miljøbeskyttelse, herunder bekæmpelse af 
klimaændringer, samt respekten for tjenesteydelser af almen økonomisk interesse; 
økonomisk, social og territorial samhørighed bekræftes som et af Unionens mål;

c) forvirringen omkring "Det Europæiske Fællesskab" og "Den Europæiske Union" ophører, 
når Den Europæiske Union bliver til én enkelt juridisk person og struktur;

d) en bestemmelse om solidaritet mellem medlemsstaterne sikrer, at borgerne kan forvente at 
modtage bistand fra hele Unionen i tilfælde af et terrorangreb eller en naturkatastrofe eller 
en menneskeskabt katastrofe;

e) traktaten bekræfter Unionens særegne institutionelle karakter, hvor medlemsstaterne tildeler 
Unionen visse af deres beføjelser, som efter deres opfattelse bedre kan udøves gennem 
fælles mekanismer, og samtidig giver traktaten fyldestgørende garantier - for at undgå 
enhver form for tvivl - for, at Unionen ikke vil blive en centraliseret almægtig superstat:

– forpligtelsen til at respektere "medlemsstaternes ... nationale identitet, som den 
kommer til udtryk i deres grundlæggende politiske og forfatningsmæssige strukturer, 
herunder regionalt og lokalt selvstyre" samt "deres centrale statslige funktioner, 
herunder sikring af statens territoriale integritet, opretholdelse af lov og orden samt 
beskyttelse af den nationale sikkerhed";

– princippet om kompetencetildeling (hvorefter Unionens beføjelser udelukkende er de 
beføjelser, som Unionen er blevet tildelt af medlemsstaterne), nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet;

– medlemsstaternes egen deltagelse i beslutningsprocessen i EU-systemet og i aftaler 
om eventuelle ændringer;

– anerkendelse af hver enkelt medlemsstats ret til at træde ud af Unionen;

Større effektivitet

5. hilser med tilfredshed, at den nye traktat vil styrke EU-institutionernes muligheder for at udføre 
deres opgaver mere effektivt, navnlig fordi:

a) de områder, hvor regeringernes repræsentanter i Rådet træffer afgørelse med kvalificeret 
flertal snarere end med enstemmighed, øges mærkbart i antal, således at en union med 27 
medlemsstater kan fungere på flere områder uden at blive blokeret af vetoer;

b) et nyt afstemningssystem med "dobbelt flertal" vil gøre det lettere at nå frem til afgørelser i 
Rådet;
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c) Det Europæiske Råd vil blive en fuldgyldig institution i Den Europæiske Union og dets 
seksmåneders roterende formandskab vil blive erstattet af en formand, der vælges af 
medlemmerne for en periode på to et halvt år for at skabe en bedre sammenhæng i 
forberedelsen og kontinuiteten af dets arbejde;

d) antallet af medlemmer af Kommissionen reduceres fra 2014 til to tredjedele af antallet af 
medlemsstater, hvorved Kommissionens handledygtighed øges, og det fremgår endnu 
tydeligere, at medlemmerne af Kommissionen repræsenterer Unionens og ikke deres 
oprindelseslandes interesser, mens en rotationsordning sikrer, at der fortsat er ligelig 
deltagelse af alle medlemsstater;

e) EU's synlighed og gennemslagskraft som global aktør øges markant:

– de to poster som henholdsvis Unionens højtstående repræsentant for den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik og kommissær med ansvar for eksterne 
forbindelser - to poster, der giver anledning til dobbeltarbejde og forvirring - vil 
blive sammenlagt, således at der skabes en post som næstformand i 
Kommissionen/højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik, hvis indehaver bliver formand for Rådet for 
Udenrigsanliggender og kan tale for Unionen på disse områder, når Unionen har 
en fælles holdning, hvorved der kan skabes mere konsekvens i Unionens optræden 
udadtil;

– der vil blive etableret en enkelt tjeneste for EU's optræden udadtil bestående af 
tjenestemænd fra Kommissionen og Rådet og fra de nationale diplomatiske tjenester, 
som Rådet kun kan oprette efter Kommissionens godkendelse og efter høring af 
Europa-Parlamentet; denne tjeneste vil blive ledet af en af Kommissionens 
næstformænd/den højtstående repræsentant og skal gøre det muligt at skabe bedre 
sammenhæng i udarbejdelsen og gennemførelsen af Unionens udenrigspolitik;

– Unionens evne til at udvikle fælles strukturer på det sikkerheds- og forsvarspolitiske 
område vil blive styrket, bl.a. ved at der indføjes en bestemmelse om gensidig hjælp 
og bistand i forbindelse med væbnet angreb, hvilket øger borgerne tryghedsfølelse, 
og samtidig sikres det, at der er den nødvendige fleksibilitet for at tage højde for 
medlemsstaternes forskellige indfaldsvinkler til disse anliggender;

f) sondringen mellem lovgivningsmæssige retsakter og gennemførelsesretsakter vil blive gjort 
tydeligere, og en ny definition af delegerede retsakter vil gøre det muligt at forenkle og 
strømline Unionens lovgivning;

g) søjlestrukturen afskaffes, således at det bliver muligt at gennemføre en samlet optræden 
inden for Unionens forskellige virksomhedsområder med forenklede mekanismer og 
instrumenter, selv om udenrigs- og sikkerhedspolitikkens særlige karakter indebærer særlige 
procedurer på disse områder;

h) indsatsen inden for området med frihed, sikkerhed og retfærdighed vil være kendetegnet af 
mere ambitiøse mål og mere effektive procedurer, hvor der ikke længere anvendes særskilte 
mellemstatslige instrumenter og procedurer, og hele dette område vil være underkastet 
domstolskontrol, således at der er udsigt til at gøre klare fremskridt, hvad angår retlige 
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anliggender, sikkerhed og indvandring;

i) Unionens mål og beføjelser med hensyn til klimaændringer, børns rettigheder, den 
europæiske naboskabspolitik, humanitær bistand, energi (herunder en henvisning i traktaten 
til solidaritet mellem medlemsstaterne på dette område), rumfart, forskning, turisme, sport, 
folkesundhed og civilbeskyttelse er defineret bedre; den fælles handelspolitik anerkendes 
som Unionens eksklusive kompetence;

j) på en række andre områder vil det blive muligt at anvende mere effektive 
beslutningsprocedurer, så snart den politiske vilje er til stede;

k) der er flere muligheder for fleksible løsningsmodeller, når ikke alle medlemsstater er 
indforstået med eller i stand til at gennemføre bestemte politikker på samme tid;

Betænkelige forhold

6. erkender, at det har givet anledning til udbredt skuffelse, at folkeafstemningsresultaterne fra 
Frankrig og Nederlandene betød, at en aftale mellem de 27 medlemsstater kun kunne opnås ved:

– at opgive forfatningsmodellen og visse af dens karakteristiske træk som f.eks. tanken om en 
union baseret på borgernes og medlemsstaternes vilje, en ny, samlet og struktureret tekst, en 
tydeligere terminologi til at beskrive de lovgivningsmæssige instrumenter, flagets og 
hymnens forankring i traktaten og anvendelsen af titlen "udenrigsminister" i stedet for 
"højtstående repræsentant"; 

– at udsætte gennemførelsen af vigtige elementer i den nye traktat som f.eks. 
ikrafttrædelsesdatoen for det nye afstemningssystem i Rådet (ledsaget af særlige 
bestemmelser om udsættelse af afstemninger kendt som "Ioanninaforliget") og at indføre 
restriktive mekanismer som "nødbremser" i den almindelige lovgivningsprocedure på visse 
kompetenceområder;

– at inkorporere særforanstaltninger i forhold til bestemte medlemsstater i selve traktaten som 
f.eks. forlængelsen af "opt-in"-ordningen vedrørende politisamarbejde og strafferetligt 
samarbejde for to medlemsstaters vedkommende, protokollen om en begrænset anvendelse 
af chartret om grundlæggende rettigheder i forhold til to medlemsstaters lovgivning og 
tildelingen af en ekstra plads i Parlamentet til en medlemsstat som en undtagelse fra 
princippet om degressiv proportionalitet;

– at ændre ordlyden af adskillige passager i traktaten eller af de protokoller og erklæringer, der 
er knyttet til traktaten som bilag, hvorved tonen uberettiget er blevet negativ, hvilket 
signalerer mistillid over EU og EU-institutionerne og således giver offentligheden et forkert 
indtryk;

Konklusioner

7. støtter traktaten og understreger behovet for, at alle EU-medlemsstater foretager en ratificering i 
så god tid, at den kan træde i kraft den 1. januar 2009;

8. mener, at Lissabontraktaten kommer til at fungere som en stabil ramme, der gør det muligt også 
fremover at videreudvikle EU;
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9. er klar over, at en ændringstraktat uundgåeligt er mindre klar og læservenlig end en kodificeret 
traktat; forlanger derfor snarlig offentliggørelse af de konsoliderede traktater som revideret ved 
Lissabontraktaten, hvilket vil give borgerne adgang til en mere overskuelig grundtekst om EU;

10. gentager sin anmodning om, at der gøres en ihærdig indsats både fra EU-institutionernes side og 
fra de nationale myndigheders side i overensstemmelse med princippet om loyalt samarbejde for 
at informere EU-borgerne klart og objektivt om traktatens indhold;

11. pålægger det ansvarlige udvalg at forberede de nødvendige ændringer til forretningsordenen og 
at vurdere behovet for yderligere gennemførelsesforanstaltninger;

o

o     o

12. pålægger sin formand at sende denne beslutning og betænkningen fra Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender til medlemsstaternes nationale parlamenter, Rådet, Kommissionen 
og de tidligere medlemmer af konventet om Europas fremtid og at sikre, at Parlamentets 
tjenestegrene, heriblandt de eksterne kontorer, informerer grundigt om Parlamentets holdning til 
traktaten.
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Betænkning om Parlamentets nye rolle og ansvar ved gennemførelsen af Lissabontraktaten
(2008/2063(INI)) - Betænkning af Jo Leinen

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som blev undertegnet den 13. december 
2007,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab som ændret ved den europæiske fælles akt og Maastricht-, Amsterdam-
og Nicetraktaterne,

– der henviser til chartret om grundlæggende rettigheder af 12. december 20071,

– der henviser til Laekenerklæringen af 15. december 2001 om Den Europæiske Unions fremtid2,

– der henviser til traktaten om en forfatning for Europa, som blev undertegnet i Rom den 29. 
oktober 2004,

– der henviser til sin beslutning af 7. juni 2007 om køreplanen for Unionens forfatningsproces3,

– der henviser til sin beslutning af 11. juli 2007 om indkaldelse af regeringskonferencen4,

– der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om Lissabontraktaten5,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser fra 
Udenrigsudvalget, Udviklingsudvalget, Udvalget om International Handel, 
Budgetkontroludvalget, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Beskæftigelse og Sociale 
Anliggender, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse, Transport- og 
Turismeudvalget, Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om Landbrug og Udvikling af 
Landdistrikter, Fiskeriudvalget, Kultur- og Uddannelsesudvalget, Retsudvalget, Udvalget om 
Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender, Udvalget om Kvinders Rettigheder og 
Ligestilling samt Udvalget for Andragender (A6-0145/2009),

1. Nye politikker

1.1. Nye mål og horisontale bestemmelser
                                               
1 Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder af 7. december 2000, som proklameret i Strasbourg 

den 12. december 2007.
2 Det Europæiske Råds møde i Laeken, Laekenerklæringen om Den Europæiske Unions fremtid, SN 273/01, 

15.12.2001.
3 EUT C 125 E af 22.5.2008, s. 215.
4 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0328.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0055.



PE423.766v01-00 80/369 DV\779820DA.doc

DA

1. glæder sig over, at traktaten giver chartret om grundlæggende rettigheder bindende karakter, og 
at de rettigheder, frihedsrettigheder og principper, der er fastlagt heri for alle EU-borgere og -
indbyggere, anerkendes; understreger Parlamentets forpligtelse til at sikre chartrets fulde 
overholdelse;

2. glæder sig over styrkelsen af repræsentativt demokrati og deltagelsesdemokrati gennem 
indførelsen af bl.a. det såkaldte borgerinitiativ (artikel 11 i EU-traktaten som indeholdt i 
Lissabontraktaten (TEU)), der gør det muligt for mindst en million borgere fra et betydeligt 
antal medlemsstater at opfordre Kommissionen til at forelægge et forslag til retsakt;

3. glæder sig over, at miljøbeskyttelse har fået en fremtrædende stilling inden for alle EU-
politikker, og at der i artikel 191 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) 
som indeholdt i Lissabontraktaten eksplicit henvises til bekæmpelse af klimaændringer på 
internationalt plan; fremhæver, at Parlamentet fortsat bør tilskynde Den Europæiske Union til at
spille en ledende rolle inden for alle politikker vedrørende bekæmpelse af klimaændringer og 
global opvarmning;

4. glæder sig over, at TEUF knytter etableringen af et område med frihed, sikkerhed og 
retfærdighed til respekten for de grundlæggende rettigheder og de forskellige retssystemer i Den 
Europæiske Union og dets medlemsstater (artikel 67 i TEUF);

5. noterer sig navnlig målsætningen om indførelse af "en social markedsøkonomi med høj 
konkurrenceevne, hvor der tilstræbes fuld beskæftigelse og sociale fremskridt, og et højt niveau 
for beskyttelse og forbedring af miljøkvaliteten" (artikel 3, stk. 3, i TEU), hvorved fuldførelsen 
af det indre marked knyttes til andre mål;

6. bemærker med tilfredshed, at ligestilling mellem kvinder og mænd er blevet indskrevet blandt 
Unionens værdier (artikel 2 i TEU) og mål (artikel 3, stk. 3, i TEU);

7. glæder sig over, at artikel 208, stk. 1, i TEUF fastsætter, at "Unionens og medlemsstaternes 
politik med hensyn til udviklingssamarbejde supplerer og styrker hinanden", medens det i den i 
øjeblikket gældende artikel 177, stk. 1, i EF-traktaten hedder, at "Fællesskabets politik med 
hensyn til udviklingssamarbejde [...] er et supplement til medlemsstaternes politik"; fremhæver 
Parlamentets øgede ansvar som følge af Unionens større initiativrolle med hensyn til 
politikfastsættelse, hvilket bør føre til et bedre donorsamarbejde, en bedre arbejdsfordeling og 
en større bistandseffektivitet med henblik på "at nedbringe og på sigt udrydde fattigdommen" 
som led i årtusindudviklingsmålene (MDG-målene);

8. mener, at medtagelsen af territorial samhørighed som et af Unionens mål (artikel 3 i TEU) 
supplerer målene om økonomisk og social samhørighed, og at indførelsen af retsgrundlag på 
disse områder vil styrke Parlamentets beføjelse til at vurdere de vigtigste unionspolitikkers 
territoriale indvirkning; glæder sig over, at fjernområdernes særlige status bekræftes i artikel 
349 og 355 i TEUF;

9. glæder sig over indførelsen af horisontale bestemmelser til fremme af et højt 
beskæftigelsesniveau, social beskyttelse, bekæmpelse af social udstødelse, et højt niveau for 
uddannelse, erhvervsuddannelse og beskyttelse af menneskers sundhed, bekæmpelse af 
forskelsbehandling samt miljøbeskyttelse, der vil fungere som generelle principper for 
udformningen af EU's politik (artikel 9, 10 og 11 i TEUF);
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10. glæder sig endvidere over styrkelsen af forbrugerbeskyttelsen, idet forbrugerbeskyttelseshensyn 
inddrages ved udformningen og gennemførelsen af andre af Unionens politikker, og denne 
tværgående opgave i medfør af artikel 12 i TEUF har fået en langt mere fremtrædende plads;

11. glæder sig over den udtrykkelige solidaritetsbestemmelse i artikel 122 i TEUF, i medfør af 
hvilken Rådet kan vedtage passende foranstaltninger, hvis der opstår alvorlige 
forsyningsvanskeligheder med hensyn til visse produkter, især på energiområdet;

12. glæder sig over, at artikel 214 i TEUF anerkender humanitær bistand som et fuldgyldigt 
politikområde for Unionen; mener, at femte del, afsnit III, kapitel 1 (Udviklingssamarbejde) og 
kapitel 3 (Humanitær bistand) i TEUF sikrer et klart retsgrundlag for udviklingsbistand og 
humanitær bistand, hvorpå den almindelige lovgivningsprocedure finder anvendelse;

13. glæder sig endvidere over styrkelsen af Den Europæiske Unions beføjelser inden for 
civilbeskyttelse med hensyn til levering af ad hoc-assistance og nødhjælp i tredjelande (artikel 
214 i TEUF);

1.2. Nye hjemmelsbestemmelser

14. understreger, at den udvidelse af EU's eksterne aktioner, herunder indførelsen af nye 
retsgrundlag og instrumenter med berøring til udenrigspolitik (optræden udadtil og den fælles 
udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP)/den fælles sikkerheds- og forsvarspolitik (FSFP), som 
Lissabontraktaten indebærer, skaber behov for en ny interinstitutionel balance, som kan 
garantere en tilstrækkelig demokratisk kontrol fra Europa-Parlamentets side;

15. glæder sig over, at energispørgsmål nu bliver samlet i et særskilt afsnit XXI i TEUF's tredje del, 
og at foranstaltningerne på dette område dermed vil have et retsgrundlag (artikel 194 i TEUF); 
understreger imidlertid, at selv om den almindelige lovgivningsprocedure normalt vil finde 
anvendelse, vil beslutninger om valg mellem forskellige energikilder fortsat henhøre under 
medlemsstaternes kompetence, og skatte- og afgiftstiltag på dette område vil udelukkende 
kræve høring af Europa-Parlamentet;

16. noterer sig med glæde Unionens fælles værdier for så vidt angår tjenesteydelser af almen 
interesse og hilser med tilfredshed indførelsen af et retsgrundlag, der gør det muligt efter den 
almindelige lovgivningsprocedure at fastsætte principper og betingelser, i henhold til hvilke 
tjenesteydelser af almen økonomisk interesse kan leveres (artikel 14 i TEUF og protokol nr. 26 
om tjenesteydelser af almen interesse);

17. mener, at de ændringer, som Lissabontraktaten indfører med hensyn til den fælles handelspolitik 
(artikel 206 og 207 i TEUF), generelt bidrager til at styrke denne politiks demokratiske 
legitimitet og effektivitet, særlig gennem indførelse af den almindelige lovgivningsprocedure og
kravet om Europa-Parlamentets godkendelse af alle aftaler; konstaterer, at Unionen har 
enekompetence med hensyn til alle spørgsmål, der henhører under den fælles handelspolitik, 
hvilket betyder, at der ikke længere vil blive indgået blandede handelsaftaler af både EU og 
medlemsstaterne;

18. udtrykker tilfredshed med indføjelsen af en bestemmelse om den europæiske rumpolitik (artikel 
189 i TEUF) og glæder sig over muligheden for, at Europa-Parlamentet og Rådet efter den 
almindelige lovgivningsprocedure kan vedtage de nødvendige foranstaltninger til udformning af 
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et europæisk rumprogram; mener dog, at udtrykket "uden at der er tale om nogen form for 
harmonisering af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser", som er anvendt i den 
pågældende artikel, kan skabe visse hindringer for gennemførelsen af en fælles europæisk 
rumpolitik;

19. påpeger, at Lissabontraktaten indeholder et nyt retsgrundlag for fælles beslutningstagning i 
forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder (artikel 118 i TEUF);

20. glæder sig over udvidelsen af EU's aktionsmuligheder på ungdomsområdet, som skal fremme de 
unges deltagelse i det demokratiske liv i Europa (artikel 165 i TEUF);

21. glæder sig over det nye retsgrundlag i artikel 298 i TEUF, som fastsætter, at "Under udførelsen 
af deres opgaver støtter Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer sig på en åben, 
effektiv og uafhængig europæisk forvaltning", og dermed udgør grundlaget for at vedtage en 
forordning om Unionens forvaltningsprocedure;

22. glæder sig over styrkelsen af retsgrundlaget for vedtagelse af EU-foranstaltninger på området 
forebyggelse og bekæmpelse af svig, der skader Unionens finansielle interesser (artikel 325 i 
TEUF); påpeger, at Lissabontraktaten udelader betingelsen i EF-traktatens nuværende artikel 
280 om, at sådanne foranstaltninger ikke "berører [...] anvendelsen af medlemsstaternes 
strafferet eller retsplejeregler";

23. påpeger, at traktatens nye bestemmelser om retligt samarbejde om civilretlige spørgsmål og i 
straffesager indeholder et retsgrundlag for vedtagelse af foranstaltninger til støtte for uddannelse 
af dommere samt andet personale i retsvæsenet (artikel 81 og 82 i TEUF);

24. understreger, at Lissabontraktaten også giver mulighed for at oprette en europæisk 
anklagemyndighed til bekæmpelse af overtrædelser, der skader Unionens finansielle interesser 
(artikel 86 i TEUF);

25. glæder sig over, at Lissabontraktaten indfører bindende bestemmelser om beskyttelse af børns 
rettigheder i EU's interne og eksterne mål (artikel 3, stk. 3, afsnit 2, og stk. 5 i TEU);

26. glæder sig over indføjelsen af turisme som et nyt afsnit i Lissabontraktaten (artikel 195 i TEUF), 
hvori det fastsættes, at Unionen skal supplere medlemsstaternes indsats i turistsektoren; glæder 
sig desuden over bestemmelsen om, at den almindelige lovgivningsprocedure finder anvendelse 
i forbindelse med vedtagelsen af de lovforslag, som falder ind under dette afsnit;

27. glæder sig over, at Lissabontraktaten indbefatter sport blandt de områder, for hvilke der er 
fastlagt et retsgrundlag (artikel 165 i TEUF); understreger navnlig, at EU endelig kan gøre en 
indsats for at udvikle sporten og dens europæiske dimension og kan tage behørigt hensyn til 
sportens specifikke natur ved gennemførelsen af andre europæiske politikker;

2. Parlamentets nye beføjelser

2.1. Nye beføjelser i medfør af den fælles beslutningsprocedure

28. glæder sig over, at Lissabontraktaten vil styrke EU's demokratiske legitimitet betydeligt ved at 
udvide Parlamentets beføjelser i medfør af den fælles beslutningsprocedure;
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29. glæder sig over, at området med frihed, sikkerhed og retfærdighed er fuldt indarbejdet i TEUF 
(artikel 67-89), hvormed den tredje søjle formelt er afskaffet; glæder sig desuden over, at de 
fleste afgørelser på områderne civilret, asyl, indvandring og visumpolitik samt retligt 
samarbejde og politisamarbejde i straffesager vil blive truffet efter den almindelige 
lovgivningsprocedure;

30. mener, at indførelsen af den almindelige lovgivningsprocedure i forbindelse med den fælles 
landbrugspolitik i øget omfang vil stille EU til ansvar over for borgerne, eftersom Europa-
Parlamentet bliver medlovgiver på lige fod med Rådet; understreger, at den fælles 
beslutningsprocedure vil finde anvendelse på al lovgivning på landbrugsområdet, jf. artikel 43, 
stk. 2, i TEUF, og at dette især vil være tilfældet med de fire vigtigste horisontale tekster på 
landbrugsområdet (den generelle fælles markedsordning, forordningen om direkte betalinger, 
forordningen om udvikling af landdistrikterne og finansiering af den fælles landbrugspolitik); 
understreger endvidere, at lovgivning om kvalitet, økologisk landbrug og salgsfremmende 
foranstaltninger også vil være omfattet af artikel 43, stk. 2, i TEUF;

31. understreger, at Rådets eventuelle beføjelse til at vedtage foranstaltninger, jf. artikel 43, stk. 3, i 
TEUF, er underordnet en forudgående vedtagelse efter den almindelige lovgivningsprocedure af 
en retsakt, jf. artikel 43, stk. 2, i TEUF, som fastsætter betingelser og begrænsninger for de 
beføjelser, der tillægges Rådet; mener, at artikel 43, stk. 3, i TEUF ikke skaber et retsgrundlag 
eller en selvstændig beføjelse, som kan muliggøre vedtagelse eller ændring af nogen af Rådets 
gældende retsakter inden for den fælles landbrugspolitik; opfordrer Rådet til at undlade at 
vedtage nogen af de foranstaltninger, der er nævnt i artikel 43, stk. 3, i TEUF, uden forudgående 
høring af Parlamentet;

32. konstaterer, at Lissabontraktaten indfører grundlæggende ændringer i beslutningstagningen, for 
så vidt angår den fælles fiskeripolitik, og at den også vil øge den demokratiske kontrol; hilser 
med tilfredshed den omstændighed, at Parlamentet og Rådet efter den almindelige 
lovgivningsprocedure vil vedtage de bestemmelser, der er nødvendige for at nå målene for den 
fælles fiskeripolitik (artikel 43, stk. 2, i TEUF); mener i denne forbindelse, at alle anliggender, 
der formelt har været medtaget i den årlige forordning, bortset fra fastsættelse af 
fangstmuligheder og fordeling af kvoter, som f.eks. tekniske foranstaltninger, fiskeriindsats eller 
inkorporering af aftaler vedtaget i de regionale fiskeriorganisationer, skal være underlagt den 
almindelige lovgivningsprocedure, da de har deres eget retsgrundlag;

33. glæder sig over, at den almindelige lovgivningsprocedure skal anvendes for vedtagelse af de 
nærmere bestemmelser vedrørende den multilaterale overvågningsprocedure (artikel 121, stk. 6, 
i TEUF), hvilket burde styrke den økonomiske samordning;

34. mener, at Den Europæiske Centralbank nu i højere grad er ansvarlig for at gøre rede for sine 
pengepolitiske beslutninger på grund af anerkendelsen af ECB som EU-institution; glæder sig 
over, at visse bestemmelser i statutten for Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) og 
ECB kan ændres efter høring af Parlamentet, jf. artikel 40.2 i statutten for ESCB og ECB; 
bekræfter, at dette ikke krænker ECB's uafhængighed, hvad angår valutapolitikken, eller den 
prioritering, der er fastlagt i traktaten;

35. betragter artikel 182 i TEUF som en forbedring, eftersom den almindelige lovgivningsprocedure 
vil finde anvendelse på det flerårige rammeprogram og gennemførelsen af det deri omhandlede 
europæiske forskningsrum; bemærker imidlertid, at de særprogrammer, der er nævnt i den 
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pågældende artikel, vil blive vedtaget efter en særlig lovgivningsprocedure, som blot indebærer 
høring af Europa-Parlamentet (artikel 182, stk. 4, i TEUF);

36. glæder sig over, at Lissabontraktaten, hvad angår gennemførelsen af strukturfondene, ligestiller 
Europa-Parlamentet med Rådet ved at erstatte den nuværende procedure med samstemmende 
udtalelse med den almindelige lovgivningsprocedure; mener, at dette vil få særlig betydning for 
strukturfondene i perioden efter 2013, eftersom det forbedrer gennemsigtigheden og sikrer, at 
disse fonde i højere grad stilles til ansvar over for borgerne;

37. tager til efterretning, at lovgivning, der forbyder forskelsbehandling på grund af køn, race eller 
etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering, skal træffes efter 
en særlig lovgivningsprocedure og vil kræve Parlamentets samtykke (artikel 19 i TEUF);

38. glæder sig over, at foranstaltninger til bekæmpelse af menneskehandel, især handel med kvinder 
og børn, og af seksuel udnyttelse, vil være omfattet af den almindelige lovgivningsprocedure 
(artikel 79, stk. 2, og artikel 83, stk. 1, i TEUF);

39. glæder sig over, at beslutningstagning med kvalificeret flertal udvides til også at omfatte 
uddannelsesområdet, herunder sport (artikel 165, stk. 4, i TEUF);

40. glæder sig over, at vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber fremover vil 
være undergivet den fælles beslutningsprocedure (artikel 336 i TEUF), da Parlamentet dermed 
vil kunne deltage på lige fod med Rådet i tilpasningen af disse bestemmelser;

2.2. Nye budgetbeføjelser

41. bemærker, at Lissabontraktaten indfører omfattende ændringer, for så vidt angår Unionens 
finanser, særlig med hensyn til de interinstitutionelle forbindelser og beslutningsprocedurerne;

42. påpeger, at Rådet og Parlamentet inden for rammerne af Unionens egne indtægter skal enes om 
programmeringen af udgifterne, der bliver juridisk bindende (artikel 312 i TEUF); glæder sig 
over, at budgettet som helhed skal vedtages af Parlamentet og Rådet i fællesskab i 
overensstemmelse med den flerårige finansielle ramme; glæder sig over, at sondringen mellem 
obligatoriske og ikke-obligatoriske udgifter er afskaffet (artikel 314 i TEUF); glæder sig over, at 
finansforordningen vil blive vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (artikel 322 i 
TEUF);

43. henviser til udkast til betænkning fra Budgetudvalget om de budgetmæssige konsekvenser af 
nyskabelserne i Lissabontraktaten: institutionelle aspekter og EU's nye kompetencer;

2.3. Ny samtykkeprocedure

44. glæder sig over, at den forenklede revisionsprocedure for indførelse af afstemninger med 
kvalificeret flertal og af den almindelige lovgivningsprocedure på et givet område under afsnit 
V i TEU eller i TEUF kræver Parlamentets samtykke;

45. tager indførelsen af en "udtrædelsesbestemmelse" for medlemsstaterne til efterretning (artikel 
50 i TEU); fremhæver, at en aftale, som fastlægger reglerne for en medlemsstats udtræden af 
Unionen, kun kan indgås med Parlamentets godkendelse;



DV\779820DA.doc 85/369 PE423.766v01-00

DA

46. glæder sig over, at Unionens undertegnelse af en række internationale aftaler vil kræve 
Parlamentets samtykke; understreger, at det har til hensigt at anmode Rådet om, når det er 
hensigtsmæssigt, ikke at indlede forhandlinger om internationale aftaler, før Parlamentet har 
tilkendegivet sin holdning, og om at give Parlamentet mulighed for på grundlag af en 
betænkning fra det ansvarlige udvalg på ethvert stade under forhandlingerne at vedtage 
henstillinger, som skal tages i betragtning inden afslutningen af forhandlingerne;

47. opfordrer til, at enhver fremtidig ”blandet” aftale, der kombinerer FUSP-elementer med ikke-
FUSP-elementer, normalt skal behandles ud fra et enkelt retsgrundlag, som skal være dét, der er 
direkte relateret til aftalens hovedemne; bemærker, at Parlamentet vil få ret til at blive hørt, 
undtagen hvor aftalen udelukkende er relateret til FUSP;

2.4. Nye kontrolbeføjelser

48. er tilfreds med, at Kommissionens formand vil blive valgt af Parlamentet på forslag af Det 
Europæiske Råd under hensyntagen til valget til Parlamentet; henviser til den betænkning om 
den institutionelle balance, som Udvalget om Konstitutionelle Anliggender har udarbejdet;

49. er tilfreds med, at Kommissionens næstformand/Unionens højtstående repræsentant for 
udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik sammen med de øvrige medlemmer af Kommissionen 
samlet skal godkendes ved en afstemning i Europa-Parlamentet, der også kan foreslå et 
mistillidsvotum, og derfor vil være ansvarlig over for Parlamentet;

50. glæder sig over den nye procedure for udnævnelse af dommere og generaladvokater ved 
Domstolen og Retten i artikel 255 i TEUF, hvorefter et udvalg bestående af syv eksperter, heraf 
én foreslået af Europa-Parlamentet, skal afgive udtalelse om kandidaternes kvalifikationer til at 
udøve embedet, inden de nationale regeringer træffer deres afgørelse;

51. understreger nødvendigheden af gennemsigtighed og demokratisk kontrol i forbindelse med 
indførelsen af Tjenesten for EU's Optræden Udadtil i overensstemmelse med artikel 27, stk. 3, i 
TEU og erindrer om sin ret til at blive hørt om denne tjenestes oprettelse; er af den opfattelse, at 
denne fælles udenrigstjeneste rent administrativt bør tilknyttes Kommissionen;

52. forventer større klarhed med hensyn til kriterierne for og udpegelsen og evalueringen af EU's 
særlige repræsentanter, herunder definitionen af og formålet med deres opgaver, deres mandats 
varighed samt koordination og komplementaritet i forhold til EU’s fremtidige delegationer;

53. understreger behovet for gennemsigtighed og demokratisk kontrol i forbindelse med Det 
Europæiske Forsvarsagentur (EDA) og dettes aktiviteter, navnlig ved at sikre en regelmæssig 
informationsudveksling mellem EDA’s direktør og Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg;

54. glæder sig over den nye høringsfunktion, det vil få i henhold til artikel 40.2 i statutten for ESCB 
og ECB, hvad angår ændring af ECB-Styrelsesrådets sammensætning;

55. er tilfreds med, at agenturer, særlig Europol og Eurojust, vil blive underlagt øget parlamentarisk 
kontrol (artikel 85 og 88 i TEUF); mener derfor, at den fortsatte anvendelse af 
høringsproceduren på oprettelsen af fællesforetagender inden for forskning, teknologisk 
udvikling og demonstration (artikel 187 og 188 i TEUF) ikke er i overensstemmelse med ånden 
i Unionens retsakter om oprettelse af agenturer;
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2.5. Nye rettigheder med hensyn til at blive underrettet

56. opfordrer formanden for Det Europæiske Råd til at holde Parlamentet fuldt underrettet om 
forberedelserne til Det Europæiske Råds møder og rapportere om møderesultater, om muligt 
efter højst to arbejdsdage (eventuelt på et særligt møde i Parlamentet);

57. opfordrer formanden for det roterende rådsformandskab til at underrette Parlamentet om 
formandskabsprogrammerne og de opnåede resultater;

58. opfordrer indtrængende den fremtidige næstformand i Kommissionen/ højtstående repræsentant 
for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik i EU til i samarbejde med Parlamentet at 
fastlægge, hvorledes Parlamentet hensigtsmæssigt kan holdes fuldt orienteret og høres om EU's 
eksterne aktioner under behørig inddragelse af alle parlamentariske udvalg med sagsområder 
henhørende under den høje repræsentant;

59. understreger, at Kommissionen, for så vidt angår forhandlinger om og indgåelse af 
internationale aftaler, vil være retligt forpligtet til at underrette Parlamentet om udviklingen i 
forhandlingerne på lige fod med det særlige udvalg, Rådet har udpeget, jf. artikel 218 i TEUF; 
kræver at blive underrettet i samme omfang og på samme tidspunkt som Rådets kompetente 
udvalg, jf. nævnte artikel;;

2.6. Nye initiativrettigheder

60. glæder sig over sin nye rolle som initiativtager til at ændre traktaterne; agter at gøre brug af 
denne ret og fremkomme med nye ideer om Europas fremtid, når nye udfordringer 
nødvendiggør dette;

61. glæder sig over at ville få initiativret, hvad angår forslag om sin egen sammensætning, under 
overholdelse af de principper, der er fastsat i traktaterne (artikel 14 i TEU);

62. konstaterer, at der med Lissabontraktaten indføres en særlig lovgivningsprocedure for 
vedtagelse af de nærmere vilkår for midlertidige undersøgelsesudvalgs arbejde og beføjelser 
(artikel 226 i TEUF);

3. Nye procedurer

3.1. Nationale parlamenters kontrol

63. glæder sig over, at de nationale parlamenter har fået nye rettigheder til forudgående kontrol med 
overholdelse af nærhedsprincippet i al EU-lovgivning; mener, at styrkelsen af de nationale 
parlamenters kontrol med EU's politikker også vil skabe større offentlig bevidsthed om 
Unionens aktiviteter;

64. understreger, at de nationale parlamenters nye rettigheder skal respekteres fuldt ud lige fra 
Lissabontraktatens ikrafttrædelse;

65. glæder sig over lokale og regionale myndigheders medvirken til at sikre respekt for 
nærhedsprincippet; konstaterer, at Regionsudvalget får ret til at anlægge sag ved Domstolen, når 
det mener, at nærhedsprincippet er blevet overtrådt (artikel 8, stk. 2, i protokol nr. 2);
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3.2. Delegerede retsakter

66. værdsætter forbedringerne som følge af de nye bestemmelser om retsakter og normhierarkiet, 
navnlig indførelsen af delegerede retsakter (artikel 290 i TEUF), hvorved det bliver muligt at 
delegere Kommissionen beføjelse til at vedtage almengyldige ikke-lovgivningsmæssige 
retsakter eller ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en lovgivningsmæssig retsakt; påpeger, at 
Parlamentet og Rådet i den lovgivningsmæssige retsakt klart skal afgrænse enhver sådan 
delegations formål, indhold, omfang og varighed;

67. hilser navnlig med tilfredshed bestemmelsen i artikel 290, stk. 2, i TEUF, ifølge hvilken 
Parlamentet (og Rådet) har ret til såvel at tilbagekalde delegationen af beføjelser som at gøre 
indsigelse mod individuelle delegerede retsakter;

68. konstaterer, at TEUF ikke giver noget retsgrundlag for en rammeforanstaltning for delegerede 
retsakter; foreslår dog, at institutionerne kan vedtage en standardformulering for sådanne 
delegationer, som Kommissionen selv regelmæssigt kan indsætte i forslaget til retsakt; 
understreger, at lovgiverens frihed dermed ville bevares;

69. opfordrer Kommissionen til at oplyse, hvordan den agter at fortolke erklæring nr. 39 knyttet 
som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Lissabontraktaten, om bistand 
fra eksperter på området finansielle tjenesteydelser, og hvordan den agter at anvende denne 
fortolkning, ud over bestemmelserne om delegerede retsakter i TEUF;

3.3. Gennemførelsesretsakter

70. konstaterer, at EF-traktatens nuværende artikel 202 om gennemførelsesbeføjelser ophæves ved 
Lissabontraktaten, samtidig med at der i artikel 291 i TEUF indføres en ny procedure 
(gennemførelsesretsakter), hvorefter det bliver muligt at tildele Kommissionen 
gennemførelsesbeføjelser i tilfælde, hvor ”ensartede betingelser for gennemførelse af Unionens 
juridisk bindende retsakter” er nødvendige; 

71. konstaterer, at Parlamentet og Rådet i henhold til artikel 291, stk. 3, i TEUF på forhånd vedtager 
forordninger vedrørende mekanismer for medlemsstaternes kontrol med Kommissionens 
udøvelse af gennemførelsesbeføjelser;

72. konstaterer, at Lissabontraktaten ikke længere indeholder noget grundlag for den nuværende 
komitologiprocedure, og at ikke-færdigbehandlede lovgivningsforslag, som ikke vedtages før 
traktatens ikrafttrædelse, skal ændres, således at de opfylder kravene i artikel 290 og 291 i 
TEUF;

73. er af den opfattelse, at der med Rådet kan findes en midlertidig forhandlingsløsning for den 
indledende periode, således at der ikke opstår hindringer på grund af et eventuelt 
lovgivningstomrum, og den nye forordning kan vedtages af lovgiveren efter behørig behandling 
af Kommissionens forslag;

4. Prioriteter i overgangsperioden

74. opfordrer Kommissionen til at forelægge medlovgiverne alle ikke-færdigbehandlede forslag, der 
behøver nyt retsgrundlag og ændring af lovgivningsproceduren;
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75. understreger, at det agter at beslutte, hvorledes det stiller sig til udtalelser, der allerede er 
vedtaget efter høringsproceduren om spørgsmål, der er ændret til behandling efter den 
almindelige lovgivningsprocedure, og hvorvidt dette indebærer bekræftelse af dets eksisterende 
holdning eller vedtagelse af en ny; understreger, at det først kan stemme om at bekræfte 
udtalelser som Parlamentets holdning ved førstebehandling, efter at Lissabontraktaten er trådt i 
kraft;

76. insisterer på, at der indgås en interinstitutionel aftale om indtil Lissabontraktatens ikrafttrædelse 
at standse vedtagelsen af ikke-færdigbehandlede lovgivningsforslag under den tredje søjle med 
en dimension vedrørende grundlæggende rettigheder, således at fuld domstolskontrol vil være 
mulig for sådanne sagers vedkommende, mens foranstaltninger uden eller med kun begrænset 
indvirkning på de grundlæggende rettigheder også kan vedtages inden dens ikrafttrædelse;

5. Forslag

77. opfordrer de øvrige institutioner til at indlede forhandlinger om en interinstitutionel aftale 
omfattende:

a) de hovedmål, Den Europæiske Union skal opfylde efter 2009, dvs. i form af en rammeaftale 
mellem de tre politiske institutioner om et arbejdsprogram for Parlamentets og Kommissionens 
mandatperiode, der begynder i 2009;

b) de gennemførelsesforanstaltninger, der skal træffes for at gøre den nye traktat til en succes 
for institutionerne og for de europæiske borgere;

78. anmoder om, at den interinstitutionelle aftale mellem Parlamentet og Rådet ajourføres med en 
definition af deres samarbejde på det udenrigspolitiske område, herunder spørgsmålet om 
udveksling af fortrolig information, på grundlag af artikel 14 og 36 i TEU og artikel 295 i 
TEUF;

79. opfordrer Rådet og Kommissionen til at overveje at forhandle med Parlamentet om en ny 
interinstitutionel aftale indeholdende en konkret definition af Parlamentets inddragelse i alle de 
faser, der ligger forud for indgåelsen af en international aftale;

80. kræver som en følge af de nye bestemmelser om den flerårige finansielle ramme (artikel 312 i 
TEUF) og om finansforordningen (artikel 322 i TEUF), at den interinstitutionelle aftale om 
budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning revideres;

81. finder, at der bør tages de fornødne skridt til at skabe en europæisk informations- og 
kommunikationspolitik, og betragter de tre institutioners fælles politiske erklæring om 
kommunikation som et første nyttigt skridt mod opnåelse af dette mål;

82. opfordrer Kommissionen til hurtigt at tage initiativ til gennemførelse af "borgerinitiativet" og i 
den forbindelse fastlægge klare, enkle og brugervenlige betingelser for udøvelsen af denne 
borgerrettighed; henviser til den betænkning om ”borgerinitiativet”, som Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender har udarbejdet;

83. opfordrer Kommissionen til at vedtage forordninger om gennemførelse af artikel 298 i TEUF 
om effektiv forvaltning, hvilket vil opfylde Parlamentets og Den Europæiske Ombudsmands 
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mangeårige krav om indførelse af et fælles sæt administrative bestemmelser for EU-
forvaltningen;

84. konstaterer, at Lissabontraktaten åbner mulighed for at medtage Den Europæiske 
Udviklingsfond i EU's budget, hvilket vil styrke den demokratiske legitimitet af en 
betydningsfuld del af EU's udviklingspolitik; opfordrer Rådet og Kommissionen til i den 
forbindelse at tage de nødvendige skridt, hvad angår EU's budget, ved midtvejsrevisionen i 
2008-2009;

85. anbefaler en meget snarlig genovervejelse og styrkelse af EU's status i internationale 
organisationer, så snart Lissabontraktaten er trådt i kraft og Unionen har afløst De Europæiske 
Fællesskaber;

86. opfordrer Kommissionen og Rådet til sammen med Parlamentet at fastlægge en strategi for at 
sikre sammenhæng mellem den vedtagne lovgivning og chartret om grundlæggende rettigheder 
samt traktaternes regler for politikker vedrørende f.eks. bekæmpelse af forskelsbehandling, 
beskyttelse af asylansøgere, forbedring af gennemsigtigheden, databeskyttelse, mindretals 
rettigheder samt ofres og mistænktes rettigheder;

87. opfordrer Kommissionen og Rådet til at bidrage til at forbedre forbindelserne mellem 
europæiske og nationale myndigheder, særlig inden for lovgivning og retsvæsen;

88. opfordrer Kommissionen og Rådet til at sørge for, at der indføres en effektiv fælles 
energipolitik, som på hensigtsmæssig vis samordner EU-medlemsstaternes energimarkeder og 
udviklingen af disse markeder under hensyntagen til eksterne aspekter, først og fremmest 
energiforsyningskilder og -ruter;

89. opfordrer Rådet til i samarbejde med Europa-Parlamentet at overveje anvendelsen af 
bestemmelserne i artikel 127, stk. 6, i TEUF, som gør det muligt for Rådet at overdrage ECB 
specifikke opgaver "i forbindelse med tilsyn med kreditinstitutter og andre finansielle 
institutioner bortset fra forsikringsselskaber";

90. giver tilsagn om at tilpasse sin interne organisation med sigte på at optimere og rationalisere 
udøvelsen af sine nye beføjelser i henhold til traktaten;

°

° °

91. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
medlemsstaternes parlamenter.
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Betænkning om udviklingen af forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale 
parlamenter under Lissabontraktaten (2008/2120(INI)) - Betænkning af Elmar Brok1

Europa-Parlamentet,

– der henviser til protokollen om de nationale parlamenters rolle i EU, som er knyttet til 
Amsterdamtraktaten,

– der henviser til protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, 
som er knyttet til Amsterdamtraktaten,

– der henviser til Lissabontraktaten, særligt EU-traktatens artikel 12,

– der henviser til protokollen om de nationale parlamenters rolle i EU, som er knyttet til 
Lissabontraktaten, særligt artikel 9,

– der henviser til protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet, 
som er knyttet til Lissabontraktaten,

– der henviser til sin beslutning af 7. februar 2002 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet 
og de nationale parlamenter i den europæiske integration2,

– der henviser til retningslinjerne af 27. januar 2003 for forbindelserne mellem regeringer og 
parlamenter i EU-anliggender (vejledende minimumstandarder) (de parlamentariske 
Københavnsretningslinjer)3, vedtaget på den 28. konference for organer med ansvar for Europa-
og EU-anliggender i Unionens parlamenter (COSAC),

– der henviser til retningslinjerne af 21. juni 2008 for interparlamentarisk samarbejde i EU4,

– der henviser til konklusionerne fra det 40. COSAC-møde i Paris den 4. november 2008, særlig 
punkt 1, 

– der henviser til betænkningen fra november 2008 fra det irske parlaments underudvalg om 
Irlands fremtid i EU, særlig punkt 29-37 i sammendraget, hvor der stilles vidtgående krav om en 
stærkere parlamentarisk kontrol med de nationale regeringer som medlemmer af Rådet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser fra 
Udenrigsudvalget og Udviklingsudvalget (A6-0133/2008),

A. der henviser til, at den seneste beslutning, der vedtoges af Parlamentet om forbindelserne med 
                                               
1 Denne betænkning er ikke blevet behandlet og sat under afstemning i plenarforsamlingen. Nedenstående tekst 

indeholder derfor resultatet af afstemningen i AFCO-udvalget.
2 Vedtaget i henhold til betænkning A5-0023/2002, Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (Napolitano-

betænkningen) (EFT C 284 E af 21.11.2002, s. 322).
3 EUT C 154 af 2.7.2003, s. 1.
4 Revideret udgave vedtaget af parlamentsformændene i EU på deres møde den 20.-21. juni 2008 i Lissabon.
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de nationale parlamenter stammer fra 2002, og at det er derfor er på tide at foretage en 
opdatering,

B. der henviser til, at borgerne på EU-plan er direkte repræsenteret i Europa-Parlamentet, og at 
medlemsstaterne i Rådet repræsenteres af deres respektive regeringer, som på er demokratisk 
ansvarlige over for deres nationale parlament (jf. EU-traktatens artikel 10, stk. 2, som affattet 
ved Lissabontraktaten), og at den nødvendige parlamentarisering af Den Europæiske Union 
derfor skal baseres på to søjler: på den ene side en udvidelse af Europa-Parlamentets beføjelser i 
forhold til alle EU-beslutninger og på den anden side en styrkelse af de nationale parlamenters 
beføjelser i forhold til deres respektive regeringer,

C. der henviser til, at der i Det Europæiske Konvent foregik et udmærket samarbejde ikke blot 
mellem de nationale parlamenters repræsentanter og Europa-Parlamentets repræsentanter, men 
også mellem disse og repræsentanterne for tiltrædelseslandenes parlamenter,

D. der henviser til, at afholdelsen af parlamentskonferencer om bestemte emner i forbindelse med 
tænkepausen har været en god idé, og denne praksis vil derfor også kunne anvendes ved 
indkaldelse af et nyt konvent eller ved lignende lejligheder,

E. der henviser til, at forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter er 
blevet forbedret de seneste år og blevet differentieret, og at der såvel på parlamentarisk niveau 
som på parlamentsudvalgsniveau er sket en udvidelse af aktiviteterne,

F. der henviser til, at der i forbindelse med den fremtidige udvikling af forbindelserne bør tages 
hensyn til fordele og mangler ved forskellig eksisterende praksis,

G. der henviser til, at de nye kompetencer, som de nationale parlamenter tildeles i henhold til 
Lissabontraktaten, især med hensyn til nærhedsprincippet, tilskynder dem til allerede på et 
tidligt stadium, aktivt at involvere sig i politikudformningen på EU-plan,

H. der henviser til, at alle former for interparlamentarisk samarbejde bør være baseret på to 
grundlæggende principper, nemlig øget effektivitet og parlamentarisk demokratisering,

I. der henviser til, at Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters primære opgave og 
funktion er at deltage i den lovgivningsmæssige beslutningsprocedure og sondere de politiske 
valgmuligheder på henholdsvis nationalt og europæisk plan, men at dette på ingen måde 
overflødiggør tæt samarbejde til fælles bedste, navnlig hvad angår inkorporeringen af EU-retten 
i den nationale lovgivning;

J. der henviser til, at det er hensigtsmæssigt at udvikle politiske retningslinjer, på baggrund af 
hvilke Europa-Parlamentets repræsentanter og organer kan fastlægge deres fremtidige tiltag med 
hensyn til at udformning af forbindelserne til de nationale parlamenter og gennemførelse af 
bestemmelserne i Lissabontraktaten vedrørende de nationale parlamenter,

Lissabontraktatens bidrag til udviklingen af forbindelserne

1. glæder sig over, at der i Lissabontraktaten, som er en "parlamenternes traktat", er tale om at give 
de nationale parlamenter opgaver og rettigheder, som styrker deres rolle i EU's politiske 
processer, og mener, at disse kan inddeles i tre kategorier:
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Information om:

– evalueringen af politikken inden for området for frihed, sikkerhed og retfærdighed;

– arbejdet i Den Stående Komité for den Indre Sikkerhed,

– forslag om at ændre traktaterne,

– ansøgninger om at blive medlem af EU,

– forenklede traktatrevisioner (seks måneder i forvejen),

– forslag til traktatsupplerende foranstaltninger;

Aktiv deltagelse i:

– at få EU til at fungere korrekt ("paraply"-bestemmelsen),

– sammen med Europa-Parlamentet at kontrollere Europol og Eurojust,

– konventioner om traktatændringer;

Indsigelse imod:

– lovgivning, der ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, via procedurerne med 
"gult kort" og "orange kort",

– traktatændringer efter den forenklede procedure,

– foranstaltninger som led i det retlige samarbejde i civilretlige sager (familieret),

– overtrædelse af nærhedsprincippet ved at indgive en klage til Domstolen (hvis dette er tilladt 
ifølge den nationale lovgivning);

Den nuværende situation

2. bemærker med tilfredshed, at dets forbindelser til de nationale parlamenter og parlamenternes 
medlemmer har udviklet sig forholdsvis positivt de senere år, skønt endnu ikke i tilstrækkelig 
grad, især gennem følgende former for fælles aktiviteter:

– fælles parlamentariske møder om tværfaglige, horisontale emner, der går ud over et enkelt 
udvalgs kompetenceområde,

– regelmæssige fælles udvalgsmøder (mindst to gange pr. halvår),

– interparlamentariske ad hoc-møder på udvalgsniveau på initiativ af Europa-Parlamentet eller 
det nationale parlament i den medlemsstat, der varetager EU-rådsformandskabet,

– interparlamentariske møder på udvalgsformandsniveau;

– samarbejde på parlamentsformandsniveau i forbindelse med konferencen af formændene for 
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parlamenterne i EU;

– nationale parlamentsmedlemmers besøg i Europa-Parlamentet for at deltage i møder i de 
pågældende fagudvalg,

– møder i de politiske grupper eller partier på europæisk plan, hvor politikere fra alle 
medlemsstater mødes med medlemmer af Europa-Parlamentet;

Fremtidige forbindelser

3. mener, at der bør udvikles nye former for før- og efter-lovgivningsdialog mellem Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter;

4. opfordrer indtrængende de nationale parlamenter til at øge indsatsen for at stille de nationale 
regeringer til regnskab for deres forvaltning af EU-midler; opfordrer de nationale parlamenter til 
at kontrollere kvaliteten af nationale konsekvensanalyser og den måde, hvorpå de nationale 
regeringer gennemfører EU-retten i national ret og implementerer EU's politikker og 
støtteprogrammer på de statslige, regionale og lokale myndigheders niveau; anmoder de 
nationale parlamenter om at overvåge rapporteringen vedrørende de nationale handlingsplaner i 
henhold til Lissabondagsordenen omhyggeligt;

5. skønner, at det kan være relevant at tilbyde at støtte de nationale parlamenter i deres kontrol 
med lovforslag, inden disse behandles af EU-lovgiveren, og i en effektiv kontrol med deres 
regeringer, når de optræder i Rådet;

6. fastslår, at regelmæssige bilaterale fælles møder i overensstemmende fagudvalg og 
interparlamentariske ad hoc-møder på udvalgsniveau, der afholdes efter indbydelse fra Europa-
Parlamentet, allerede på et tidligt stadium åbner mulighed for en dialog om aktuelle eller 
påtænkte retsakter eller politiske initiativer og derfor skal bevares, samtidig med at der 
systematisk bør opbygges et permanent netværk af korresponderende udvalg; mener, at der 
forud for eller efter sådanne møder kan arrangeres bilaterale ad hoc-udvalgsmøder for at 
behandle specifikke nationale problemstillinger, og at Udvalgsformandskonferencen kunne få til 
opgave sammen med nationale parlamenter at opstille og koordinere et program for 
fagudvalgenes aktiviteter;

7. påpeger, at møder mellem formandskaberne for fagudvalgene i Europa-Parlamentet og i de 
nationale parlamenter, såsom møder med deltagelse af formandskabet for Udenrigsudvalget, for 
Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og for Udvalget om Borgernes Rettigheder og 
Retlige og Indre Anliggender, på grund af det begrænsede antal deltagere ligeledes er et redskab 
til udveksling af oplysninger og synspunkter;

8. mener, at andre former for samarbejde end de ovennævnte kan bidrage effektivt til skabelsen af 
et europæisk politisk rum og derfor bør yderligere udvikles og differentieres;

9. ville i denne forbindelse finde det positivt, at der kommer nyskabelser fra de nationale 
parlamenters side, hvor f.eks. medlemmer af Europa-Parlamentet får ret til en gang om året at 
tale på plenarforsamlinger i nationale parlamenter, at deltage i møder i Europa-udvalg på 
rådgiverbasis, at deltage i møder i fagudvalg, når de drøfter relevante aspekter af EU-
lovgivningen, eller at deltage i møder i de respektive politiske grupper på rådgiverbasis;
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10. går ind for at stille tilstrækkelige finansielle midler til rådighed til at arrangere møder mellem 
fagudvalgene og de korresponderende udvalg fra de nationale parlamenter og mellem Europa-
Parlamentets ordførere og skyggeordførere og deres sidestykker i de nationale parlamenter og 
går ind for at undersøge muligheden for at skabe de tekniske forudsætninger for 
videokonferencer mellem ordførerne i de nationale parlamenters og Europa-Parlamentets 
fagudvalg;

11. er overbevist om, at de nationale parlamenters øgede beføjelser med henblik på efterlevelse af 
nærhedsprincippet, som fastlagt i Lissabontraktaten, vil gøre det muligt på et tidligt stadium at 
påvirke den europæiske lovgivning og vurdere den og dermed sørge for bedre lovgivning og en 
bedre sammenhæng mellem lovgivningen på EU-plan;

12. fastslår, at der for første gang er sket en definition af de nationale parlamenters rolle i EU-
anliggender, som er anderledes end den, deres nationale regeringer spiller, som bidrager til en 
øget demokratisk kontrol, og som bringer EU tættere på borgerne;

13. minder om, at de nationale parlamenters kontrol med de nationale regeringer først og fremmest 
skal være i overensstemmelse med de gældende forfatningsbestemmelser og love;

14. understreger, at de nationale parlamenter spiller en afgørende rolle, når det gælder 
gennemførelsen af EU-lovgivningen, og at en mekanisme til udveksling af bedste praksis inden 
for dette område ville være af stor betydning;

15. påpeger i denne forbindelse, at skabelsen af en elektronisk platform for udveksling af 
oplysninger mellem parlamenterne, IPEX-webstedet1, udgør et stort fremskridt, eftersom de 
nationale parlamenter i realtid kan følge med i behandlingen af EU-retsakter såvel hos dem selv 
som i Europa-Parlamentet og i givet fald retsakternes gennemførelse i den nationale lovgivning; 
mener derfor, at der skal afsættes passende finansielle midler til dette system, hvis tekniske 
udvikling og nuværende drift Europa-Parlamentet står for;

16. påtænker mere systematisk at følge den lovforberedende dialog mellem de nationale 
parlamenter og Kommissionen (det såkaldte Barroso-initiativ) for at blive informeret om de 
nationale parlamenters holdning på et tidligt stadium af lovgivningsprocessen; opfordrer de 
nationale parlamenter til samtidig at gøre de udtalelser, de i denne sammenhæng afgiver, 
tilgængelige for Europa-Parlamentet;

17. glæder sig over de fremskridt, der er gjort de seneste år med hensyn til at udvikle samarbejdet 
imellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter inden for udenrigspolitik, sikkerhed 
og forsvar;

18. anerkender, at de nationale parlamenter spiller en vigtig rolle med hensyn til at formidle EU’s 
Fælles Udenrigs- og Sikkerhedspolitik (FUSP) og den Europæiske Sikkerheds- og 
Forsvarspolitik (ESFP) i den nationale debat;

19. må desværre på ny konstatere, at der over for parlamenterne er utilstrækkelig oplysningspligt 
vedrørende de finansielle foranstaltninger med henblik på FUSP og FSFP, og at samarbejdet 
mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter derfor skal forbedres, så der opnås 

                                               
1 IPEX: Interparliamentary EU Information Exchange, officielt startet i juli 2006.
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demokratisk kontrol med alle aspekter af disse politikker1;

20. opfordrer - af hensyn til samhørighed og effektivitet samt for at undgå overlapning - til afvikling 
af Den Vesteuropæiske Unions (WEU's) Forsamling, når WEU er blevet fuldt og endeligt 
absorberet af EU ved Lissabontraktatens ikrafttræden;

COSAC's rolle

21. mener, at COSAC's politiske rolle i fremtiden skal defineres i nært samarbejde mellem Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter, og at COSAC i overensstemmelse med protokollen 
om de nationale parlamenters rolle i EU, der er knyttet til Amsterdamtraktaten, primært bør 
forblive et forum for udveksling af oplysninger og debat om generelle politiske spørgsmål og 
bedste praksis med hensyn til kontrol med de nationale regeringer2; er af den opfattelse, at 
oplysninger og debat desuden bør fokuseres på lovgivningsmæssige aktiviteter vedrørende 
området med frihed, sikkerhed og retfærdighed og på respekt for nærhedsprincippet på EU-
niveau;

22. er besluttet på fuldt ud at leve op til sin rolle med hensyn til at opfylde sine pligter vedrørende 
COSAC's funktionsdygtighed og fortsætte med at yde teknisk støtte til COSAC's sekretariat og 
de nationale parlamenters repræsentanter;

23. minder om, at Europa-Parlamentets og de nationale parlamenters aktiviteter inden for COSAC 
skal være komplementære og ikke må opsplittes eller misbruges udefra;

24. mener, at dets fagudvalg skal involveres stærkere i forberedelsen af og repræsentationen på 
COSAC-møderne; finder, at dets delegation bør ledes af formandskabet for dets Udvalg om 
Konstitutionelle Anliggender og bestå af formænd og ordførere for de fagudvalg, der har at gøre 
med emner, som er på dagsordenen for det pågældende COSAC-møde; anser det for et absolut 
krav, at Formandskonferencen regelmæssigt og medlemmerne efter hvert møde orienteres om 
COSAC-mødernes forløb og resultater;

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes 
regeringer og parlamenter.

                                               
1 Interinstitutionel aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og 

forbedring af budgetproceduren (EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1) og EU-traktatens artikel 28, stk. 3.
2 Se retningslinjerne for forbindelserne mellem regeringer og parlamenter om fællesskabsspørgsmål (vejledende 

minimumstandarder), som der henvises til ovenfor.
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Betænkning om Lissabontraktatens indvirkning på udviklingen af den institutionelle balance 
i Den. Europæiske Union (2008/2073(INI)) - Betænkning af Jean-Luc Dehaene1

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Formandskonferencen afgørelse af 6. marts 2008,

– der henviser til Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, underskrevet i Lissabon den 13. 
december 20072,

– der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om Lissabontraktaten3,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 11.-12. december 2008,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra 
Udviklingsudvalget (A6-0142/2009),

A. der henviser til, at Lissabontraktaten styrker den institutionelle balance, idet den forstærker de 
enkelte politiske institutioners nøglefunktioner og derved styrker deres respektive roller inden 
for en institutionel ramme, hvor samarbejde mellem institutionerne er en vigtig faktor for det 
gode resultat af integrationsprocessen i Unionen,

B. der henviser til, at Lissabontraktaten omdanner den tidligere "fællesskabsmetode", idet den 
tilpasser og styrker den til en "unionsmetode", der i det væsentligste består i, at:

– Det Europæiske Råd definerer overordnede politiske retningslinjer og prioriteter

– Kommissionen fremmer Unionens almene interesser og tager passende initiativer med 
henblik herpå

– Europa-Parlamentet og Rådet i fællesskab udøver den lovgivende funktion og 
budgetfunktionen på grundlag af forslag fra Kommissionen, 

C. der henviser til, at Lissabontraktaten udvider anvendelsen af denne specifikke 
beslutningsprocedure i Unionen til nye områder i dens lovgivnings- og budgetmæssige 
virksomhed,

D. der henviser til, at Lissabontraktaten fastsætter, at Det Europæiske Råd med enstemmighed og 
efter Europa-Parlamentets godkendelse kan vedtage en afgørelse om at udvide anvendelsen af 
kvalificeret flertal og den almindelige lovgivningsprocedure og derved styrke unionsmetoden,

                                               
1 Denne betænkning er ikke blevet behandlet og sat under afstemning i plenarforsamlingen. Nedenstående tekst 

indeholder derfor resultatet af afstemningen i AFCO-udvalget.
2 EUT C 306 af 17.12.2007, s. 1.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0055.
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E. der henviser til, at selv om den nye traktats mål er at forenkle og forbedre sammenhængen 
mellem formandskabet for Det Europæiske Råd og formandskabet for Rådet, kan det forhold, at 
Det Europæiske Råd og Rådet for Udenrigsanliggender (og for Eurogruppen) har hver sin 
formand samtidig med, at rotationssystemet for formandskabet for Rådet i dets andre 
sammensætninger bevares, forringe unionens funktionsdygtighed,

F. der henviser til, at princippet om ligestilling mellem kønnene betyder, at den lige repræsentation 
af mænd og kvinder i samfundslivet også skal finde anvendelse i forbindelse med 
udpegelsesprocedurerne til de vigtigste politiske poster i EU,

G. der henviser til, at den nye procedure for valget af Kommissionens formand gør det nødvendigt, 
at der tages hensyn til resultatet af valget og føres passende konsultationer mellem 
repræsentanter for Det Europæiske Råd og for Europa-Parlamentet, inden Det Europæiske Råd 
foreslår sin kandidat, 

H. der henviser til, at organisationen af det interinstitutionelle samarbejde i beslutningsprocessen er 
af afgørende betydning for, at Unionens virksomhed bliver en succes, 

I. der henviser til, at den nye traktat tager højde for den voksende betydning af strategisk flerårig 
planlægning og operationel årlig planlægning med henblik på at sikre et velfungerende forhold 
mellem institutionerne og en effektiv gennemførelse af beslutningsprocedurerne og fremhæver 
Kommissionens rolle som initiativtager til de vigtigste programmeringsaktiviteter, 

J. der henviser til, at den nuværende syvårige finansielle programmering betyder, at Europa-
Parlamentet og Kommissionen fra tid til anden under en hel valgperiode ikke skal træffe 
grundlæggende politiske finansielle afgørelser, idet de vil være fastlåst inden for en ramme, der 
blev vedtaget af deres forgængere, og som vil vare indtil udløbet af deres mandat, 

K. der henviser til, at der med Lissabontraktaten indføres en ny og omfattende tilgang til Unionens 
optræden udadtil – selv om der fastsættes særlige mekanismer for beslutningsprocessen i 
spørgsmål vedrørende den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP) – og skabes en post 
med "dobbeltkasket" som højtstående repræsentant og næstformand, bistået af en særlig tjeneste 
for EU's optræden udadtil med central betydning for, at denne nye og integrerede tilgang kan 
blive operationel,

L. der henviser til, at der med Lissabontraktaten indføres en ny ordning for repræsentationen af 
Unionen udadtil, som på forskellige niveauer i alt væsentligt overdrages til Det Europæiske 
Råds formand, Kommissionens formand og den højtstående repræsentant, hvilket kræver en 
omhyggelig fordeling af opgaverne og koordination mellem de forskellige parter med ansvar for 
denne repræsentation, så uheldige kompetencekonflikter og unødigt dobbeltarbejde undgås,

M. der henviser til, at Det Europæiske Råd den 11.-12. december vedtog, at det, såfremt 
Lissabontraktaten træder i kraft i slutningen af 2009, vil udnytte den mulighed, som denne 
traktat giver, for at bevare Kommissionens nuværende sammensætning med et medlem pr. 
medlemsstat,

Generel vurdering

1. glæder sig over de institutionelle fornyelser i Lissabontraktaten, der skaber betingelserne for en 
fornyet og forbedret institutionel balance i EU, hvorved EU-institutionerne får mulighed for at 
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fungere mere effektivt, åbent og demokratisk og sætter EU i stand til at opnå bedre resultater, 
som i højere grad svarer til borgernes forventninger og at udfylde sin rolle som global aktør på 
den internationale scene;

2. understreger, at der er sket en styrkelse af hver institutions kerneaktiviteter, hvilket gør det 
muligt for den enkelte at udvikle sin rolle mere effektivt, men gør samtidig opmærksom på, at 
den nye institutionelle ramme kræver, at hver institution udfolder sine aktiviteter i stadigt 
samarbejde med de andre, så der kan opnås positive resultater for hele EU;

Styrkelse af den særlige beslutningsproces -"unionsmetoden"- som grundlaget for den 
interinstitutionelle balance

3. glæder sig over, at de vigtigste elementer i "fællesskabsmetoden" – Kommissionens initiativret 
og Europa-Parlamentets og Rådets fælles beslutningstagning – er bevaret og styrket ved 
Lissabontraktaten, idet:

– Det Europæiske Rådet bliver en institution, hvis særlige rolle med hensyn til at tilføre 
Unionen fremdrift og retning styrkes, idet det fastlægger EU's strategiske mål og prioriteter 
uden at blande sig i den løbende udøvelse af EU's lovgivningsmæssige og budgetmæssige 
beføjelser;

– Kommissionens rolle som motoren, der driver EU's aktiviteter fremad, bekræftes, hvorved 
det sikres, at Kommissionens monopol på lovgivningsinitiativet bevares urørt (og endda 
forstærkes), navnlig inden for budgetproceduren;

– Europa-Parlamentets beføjelser som lovgivningsmyndighedens ene part udvides, idet den 
almindelige lovgivningsprocedure (som den nuværende fælles beslutningsprocedure 
fremover vil blive kaldt) bliver hovedreglen (medmindre traktaten fastsætter, at der skal 
anvendes en særlig lovgivningsprocedure) og udvides til at omfatte næsten alle områder 
inden for EU-lovgivningen, herunder retlige og indre anliggender;

– Rådets rolle som lovgivningsmyndighedens anden part bekræftes og bevares – dog med en 
vis overvægt på nogle få vigtige områder – navnlig i kraft af, at det i Lissabontraktaten 
tydeligt fremgår, at Det Europæiske Råd ikke skal udøve lovgivende funktioner; 

– den nye budgetprocedure, der ligeledes vil være baseret på en fælles beslutningsprocedure 
på lige fod mellem Europa-Parlamentet og Rådet, vil dække alle typer udgifter, og Europa-
Parlamentet og Rådet vil også i fællesskab vedtage den flerårige finansielle ramme, i begge 
tilfælde på initiativ af Kommissionen; 

– sondringen mellem lovgivningsmæssige retsakter og delegerede retsakter samt 
anerkendelsen af Kommissionens specifikke udøvende rolle, underlagt kontrol af 
lovgivningsmyndighedens to ligestillede parter, vil højne kvaliteten af EU-lovgivningen;

– Kommissionens rolle (i nært samarbejde med den højtstående repræsentant) på området for 
EU's indgåelse af traktater slås fast, for så vidt angår dens bemyndigelse til at føre 
forhandlinger (selv i FUSP-spørgsmål), og Europa-Parlamentets godkendelse vil være 
påkrævet i forbindelse med Rådets indgåelse af en ny række aftaler;

4. glæder sig over traktatens bestemmelser om, at Det Europæiske Råd enstemmigt og med 
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Europa-Parlamentets samtykke kan beslutte at udvide beslutningsproceduren med kvalificeret 
flertal og den almindelige lovgivningsprocedure til områder, hvor de endnu ikke finder 
anvendelse;

5. understreger, at disse passerellebestemmelser er udtryk for en reel tendens til den bredest mulige 
anvendelse af "unionsmetoden", og opfordrer derfor Det Europæiske Råd til at gøre fuld brug af 
disse muligheder i traktaten;

6. fastholder, at fuld udnyttelse af alle de institutionelle og proceduremæssige nyskabelser i 
Lissabontraktaten løbende kræver et dybtgående samarbejde mellem de institutioner, der 
deltager i de forskellige procedurer, hvor samtlige fordele ved de nye mekanismer i traktaten 
udnyttes, navnlig hvad angår internationale aftaler;

Europa-Parlamentet

7. udtrykker stor tilfredshed med, at den nye traktat fuldt ud anerkender Europa-Parlamentet som 
den ene af de to parter i EU's lovgivnings- og budgetmyndighed, samtidig med at Parlamentets 
rolle i vedtagelsen af mange politiske beslutning af stor betydning for livet i EU også slås fast, 
og at dets politiske kontrolfunktion er styrket og endda udvidet til – dog i et mindre omfang –
også at dække FUSP-området;

8. understreger, at denne anerkendelse af Europa-Parlamentets rolle kræver de andre institutioner 
fulde samarbejde, navnlig hvad angår rettidig fremsendelse af de nødvendige dokumenter til 
Parlamentet, således at det kan udøve sine funktioner på lige fod med Rådet, samt Parlamentets 
adgang til og deltagelse i relevante arbejdsgrupper og møder, der afholdes i andre institutioner 
på samme vilkår som de øvrige deltagere i beslutningsprocessen; opfordrer de tre institutioner 
til at indgå interinstitutionelle aftaler, der fastsætter en bedste praksis inden for disse områder 
for på denne måde at optimere deres gensidige samarbejde;

9. fastholder, at Europa-Parlamentet selv må gennemføre de fornødne interne reformer med 
henblik på at tilpasse sine strukturer, procedurer og arbejdsmetoder til de nye beføjelser og 
øgede krav til programplanlægning og interinstitutionelt samarbejde, der er fastsat i 
Lissabontraktaten1; afventer med interesse konklusionerne fra Arbejdsgruppen om Reform af 
Parlamentet og erindrer om, at det ansvarlige udvalg i øjeblikket arbejder på en reform af 
Parlamentets forretningsorden med henblik på at tilpasse den Lissabontraktaten;2

10. glæder sig over, at den nye traktat udvider Europa-Parlamentets initiativret med hensyn til 
revision af traktaterne, anerkender Parlamentets ret til at deltage i konventet, og at Parlamentets 
godkendelse er påkrævet, såfremt Det Europæiske Råd ikke finder, at der er grund til at 
indkalde konventet; er af den opfattelse, at denne anerkendelse taler for også at anerkende 
Europa-Parlamentets ret til fuld deltagelse i regeringskonferencen på samme vilkår som 
Kommissionen; mener, at en interinstitutionel ordning, der bygger på erfaringerne fra de to 
tidligere regeringskonferencer, i fremtiden kunne udstikke retningslinjerne for afholdelsen af 
regeringskonferencer, navnlig for så vidt angår Europa-Parlamentets deltagelse og spørgsmål 

                                               
1 Udkast til betænkning af Jo Leinen om Parlamentets nye rolle og ansvar ved gennemførelsen af Lissabontraktaten 

(PE407.780v02-00).
2 Udkast til betænkning af Richard Corbett om en generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 

(PE405.935v03-00).
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vedrørende gennemsigtighed;

11. noterer sig overgangsordningerne vedrørende sammensætningen af Europa-Parlamentet; mener, 
at gennemførelsen af ordningerne vil kræve en ændring af den primære lovgivning; opfordrer 
medlemsstaterne til at vedtage alle de nødvendige nationale lovbestemmelser med henblik på at 
muliggøre valget i juni 2009 af de 18 supplerende medlemmer af Europa-Parlamentet, således at 
de kan sidde i Parlamentet som observatører fra den dato, hvor Lissabontraktaten træder i kraft; 
minder imidlertid om, at de supplerende medlemmer først bliver fuldgyldige medlemmer på en 
aftalt dato og samtidigt, når procedurerne for ratifikation af ændringen af den primære 
lovgivning er blevet gennemført; minder Rådet om, at Parlamentet vil få væsentlige 
initiativrettigheder i henhold til Lissabontraktaten (EU-traktatens artikel 14, stk. 2) med hensyn 
til sammensætningen af Parlamentet, som det til fulde agter at gøre gældende;

Det Europæiske Råds rolle

12. finder, at den formelle anerkendelse af Det Europæiske Råd som en separat uafhængig 
institution, hvis særlige beføjelser klart er defineret i traktaterne, medfører en fornyet 
præcisering af Det Europæiske Råds rolle, der består i den grundlæggende opgave at tilføre EU 
den fornødne politiske fremdrift, samt fastlægge de overordnede retningslinjer og mål for Den 
Europæiske Unions aktiviteter;

13. glæder sig også over, at Lissabontraktaten fremhæver Det Europæiske Råds særlige rolle i 
forbindelse med revision af traktaterne og i forbindelse med visse afgørelser af grundlæggende 
betydning for EU's politiske liv – så som udnævnelse til de vigtigste politiske poster, opløsning 
af politiske blokeringer af forskellige beslutningsprocedurer samt anvendelse af 
fleksibilitetsmekanismer – som vedtages af Det Europæiske Råd eller med dets deltagelse;

14. understreger den særlige ledende rolle, som Det Europæiske Råd vil komme til at spille i 
udenrigsanliggender, navnlig hvad angår FUSP, hvor dets opgave med at definere de strategiske 
interesser og fastlægge mål og overordnede retningslinjer for denne politik er af afgørende 
betydning; understreger, at der i den forbindelse er behov for, at Rådet, Kommissionens 
formand og den højtstående repræsentant nøje inddrages i forberedelsen af Det Europæiske 
Råds arbejde på dette område;

15. fastholder, at behovet for at forbedre det interinstitutionelle samarbejde mellem Europa-
Parlamentet og Det Europæiske Råd taler for at optimere betingelserne for, hvornår Europa-
Parlamentets formand kan deltage i drøftelserne i Det Europæiske Råd, hvilket formentligt vil 
kunne løses ved en interinstitutionel aftale om forbindelserne mellem de to institutioner; finder 
det hensigtsmæssigt, at Det Europæiske Råd ligeledes formaliserede disse betingelser i sin 
interne forretningsorden;

Det Europæiske Råds faste formand

16. Glæder sig over, at der oprettes et fast langfristet formandskab for Det Europæiske Råd, hvilket 
vil bidrage til at sikre større kontinuitet og sammenhæng i institutionens arbejde og derved i 
EU's foranstaltninger; 

17. understreger den afgørende rolle, som formanden for Det Europæiske Råd vil spille for EU's 
institutionelle aktiviteter, ikke som formand for Den Europæiske Union – hvilket den 
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pågældende ikke vil være – men som formand for Det Europæiske Råd med den opgave at lede 
dets arbejde og give det fremdrift, sikre forberedelsen og kontinuiteten af Det Europæiske Råds 
arbejde, bestræbe sig på at fremme sammenhold og konsensus blandt dets medlemmer, 
rapportere til Europa-Parlamentet samt varetage repræsentationen på sit niveau af Den 
Europæiske Union udadtil i forbindelse med FUSP, uden at dette berører de beføjelser, der er 
tildelt den højtstående repræsentant;

18. minder om, at formanden for Det Europæiske Råd sikrer forberedelsen af Det Europæiske Råds 
møder og kontinuiteten af dets arbejde i samarbejde med formanden for Kommissionen og på 
grundlag af arbejdet i Rådet for Almindelige Anliggender, hvilket kræver gensidig kontakt og 
nært samarbejde mellem formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Rådet for 
Almindelige Anliggender;

19. finder det i den forbindelse af afgørende betydning, at der etableres et afbalanceret samarbejde 
mellem Det Europæiske Råds formand og Kommissionens formand, det skiftende formandskab 
og – i det omfang EU's repræsentation udadtil på områder under den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik er berørt – den højtstående repræsentant/næstformand;

20. erindrer om, at selv om det i den nye traktat fastsættes, at Det Europæiske Råd bistås af Rådets 
generalsekretariat, skal Det Europæiske Råds særlige udgifter angives i en særskilt del af 
budgettet og indeholde de specifikke bevillinger til Det Europæiske Råds formand, som under 
alle omstændigheder skal bistås af et personligt kabinet, der skal oprettes inden for rimelige 
rammer;

Rådet

21. glæder sig over de skridt, der i Lissabontraktaten er taget i retning af at betragte Rådet som den 
anden part af EU's lovgivnings- og budgetmyndighed, der – om end stadig med en vis overvægt 
på enkelte områder – deler langt størstedelen af beslutningstagningen med Europa-Parlamentet 
inden for et institutionelt system, der gradvist har udviklet sig i retning af et parlamentarisk 
tokammersystem;

22. understreger den afgørende rolle som Rådet for Almindelige Anliggender – og derved dets 
formand – har fået tildelt ved Lissabontraktaten med henblik på at sikre sammenhæng og 
kontinuitet i Rådets arbejde i dets forskellige sammensætningers arbejde samt forberede og 
følge op på Det Europæiske Råds arbejde (i samarbejde med Det Europæiske Råds formand og 
Kommissionens formand);

23. understreger Rådets særlige rolle ved forberedelsen, definitionen og gennemførelsen af FUSP, 
og opfordrer til øget koordination mellem formanden for Rådet for Almindelige Anliggender og 
den højtstående repræsentant i dennes egenskab af formand for Rådet for Udenrigsanliggender 
samt mellem dem og formanden for Det Europæiske Råd;

24. er overbevist om, at den sondring mellem opgaverne for Rådet for Almindelige Anliggender og 
for Rådet for Udenrigsanliggender, der fastsættes i Lissabontraktaten, kræver en forskellig 
deltagelse i Rådets møder i disse to forskellige sammensætninger, navnlig fordi det på baggrund 
af det bredere koncept for EU's forbindelser udadtil, som fastsat i traktaterne og som ændret ved 
Lissabontraktaten, gør det stadig vanskeligere at kumulere mandater i begge 
rådssammensætninger; finder det derfor ønskværdigt, at udenrigsministrene primært 
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koncentrerer sig om opgaverne i Rådet for Udenrigsanliggender;

25. finder det i den forbindelse nødvendigt, at stats- og regeringscheferne inddrages tæt i arbejdet i 
Rådet for Almindelige Anliggender – navnlig den stats- eller regeringschef, der varetager 
formandskabet for Rådet – enten direkte eller gennem en delegeret minister – med henblik på at 
sikre, at Rådet for Almindelige Anliggender fungerer ordentligt som det organ, der er ansvarlig 
for koordinationen af de forskellige rådssammensætninger og afgørelsen af meningsforskelle 
hvad angår prioriteter og konflikter, der i øjeblikket alt for let henvises til Det Europæiske Råd;

26. er opmærksom på risikoen for, af koordinationen mellem de forskellige rådssammensætninger 
som følge at det nye formandssystem bryder sammen, og understreger som modvægt til denne 
risiko betydningen af de "nye" faste 18-måneders "trojkaer" (grupper af tre formandskaber), der 
vil dele formandskabet for de forskellige rådssammensætninger (bortset fra Rådet for 
Udenrigsanliggender og eurogruppen) og for COREPER med det formål at sikre sammenhæng, 
konsekvens og kontinuitet i Rådets arbejde som helhed og for at sikre det interinstitutionelle 
samarbejde, der er nødvendigt for, at lovgivnings- og budgetprocedurerne som led i fælles 
beslutningstagning med Europa- Parlamentet fungerer tilfredsstillende; 

27. finder det af afgørende betydning, at trojkaerne udvikler et intenst og permanent samarbejde 
gennem hele deres fælles mandatperiode; understreger den betydning for EU's 
funktionsdygtighed af det fælles program for hver 18-måneders trojka, som behandles udførligt 
i punkt 51 i denne beslutning; opfordrer trojkaerne til at fremlægge deres fælles program på 
Parlamentets plenarmøde i begyndelse af deres fælles mandatperiode; 

28. finder, at stats- eller regeringschefen for den medlemsstat, der varetager formandskabet for 
Rådet som en meget vigtig opgave skal sikre samhørighed inden for hele gruppen af 
formandskaber, sammenhængen i arbejdet inden for de forskellige rådssammensætninger samt 
tilvejebringelsen af den nødvendige koordination med Det Europæiske Råd, navnlig hvad angår 
forberedelsen og kontinuiteten af dets arbejde;

29. understreger tillige, at stats- eller regeringschefen for den medlemsstat, der varetager det 
roterende formandskabet for Rådet, vil være Europa-Parlamentets privilegerede samtalepartner 
vedrørende formandskabets arbejde; mener, at den pågældende bør inviteres til at tale på 
Parlamentets plenarmøde og fremlægge formandskabets arbejdsprogram, gøre rede for den 
udvikling og de resultater, der er opnået inden for formandskabets seks måneders periode samt 
lægge op til debat af ethvert andet relevant politisk spørgsmål, der måtte være opstået i løbet af 
dette formandskab;

30. understreger, at der på EU's nuværende udviklingsstadium indgår spørgsmål vedrørende 
sikkerhed og forsvar stadig som integreret del af den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik 
(FUSP), og mener, at disse spørgsmål som sådan bør henhøre under kompetenceområdet for 
Rådet for Udenrigsanliggender, der ledes af den højtstående repræsentant/næstformand, 
eventuelt med deltagelse af forsvarsministrene;

Kommissionen

31. glæder sig over, at Kommissionens rolle som motoren, der driver EU's aktiviteter fremad, 
bekræftes gennem:
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– anerkendelsen af dens monopol på lovgivningsinitiativet, som er udvidet til at omfatte 
samtlige EU's aktivitetsområder med undtagelse af FUSP, og som navnlig på det 
finansielle område er blevet styrket;

– styrkelsen af dens rolle som formidler af aftale mellem lovgivnings- og 
budgetmyndighedens de to parter;

– styrkelsen af dens rolle som EU's "udøvende" myndighed", når gennemførelsen af 
bestemmelserne i EU-lovgivning kræver en fælles fremgangsmåde, mens Rådet kun spiller 
denne rolle i FUSP-spørgsmål og i behørigt begrundede retsligt fastsatte tilfælde;

32. glæder sig også over formandens styrkede stilling inden for kommissærkollegiet, navnlig hvad 
angår kommissærernes institutionelle ansvar over for formanden og Kommissionens interne 
organisation, hvilket skaber de fornødne betingelser for en styrkelse af formanden som leder af 
Kommissionen samt dennes samhørighed; mener, at denne styrkelse tilmed kan blive øget i 
betragtning af aftalen mellem stats- og regeringscheferne om at bevare et medlem af 
Kommissionen pr. medlemsstat;

Valg af formanden for Kommissionen

33. understreger, at den kendsgerning, at formanden for Kommissionen vælges af Europa-
Parlamentet på forslag af Det Europæiske Råd, vil ændre karakteren af den pågældendes 
udnævnelse;

34. understreger, at denne form for valg vil styrke kommissionsformandens demokratiske 
legitimitet og position både internt inden for Kommissionen (for så vidt angår formandens 
forhold til de andre kommissærer) og generelt inden for de interinstitutionelle forbindelser;

35. finder, at kommissionsformandens styrkede legitimitet også vil gavne Kommissionen som 
helhed, idet den styrker dens evne til at handle som uafhængig fortaler for EU's overordnede 
interesser og som drivkraften bag EU's aktiviteter; 

36. erindrer i den forbindelse om, at den omstændighed, at en kandidat til posten som formand for 
Kommissionen kan foreslås af Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal, og at valget af 
denne kandidat af Europa-Parlamentet kræver et flertal af dets medlemmer, udgør et yderligere 
incitament til, at alle parter i processen går ind i den nødvendige dialog for at sikre, at processen 
får et heldigt udfald;

37. erindrer om, at Det Europæiske Råd i henhold til Lissabontraktaten er forpligtet til at tage 
hensyn "til valget til Europa-Parlamentet" og derfor inden udnævnelsen af kandidaten skal 
afholde "passende høringer", hvilket ikke udgør formelle institutionelle kontakter mellem de to 
institutioner; erindrer endvidere om, at der i henhold til erklæring 11, knyttet som bilag til 
slutakten om Lissabontraktaten1, i denne forbindelse skal der afholdes "høringer inden for de 
rammer, der anses for mest velegnede" mellem repræsentanter for Europa-Parlamentet og Det 
Europæiske Råd;

38. foreslår, at Det Europæiske Råd bemyndiger sin formand til (alene eller med en delegation) at 
gennemføre disse høringer, at formanden konsulterer Europa-Parlamentets formand med 

                                               
1 Erklæring 11 om artikel 17, stk. 6 og 7, i TEU.
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henblik på at organisere de nødvendige møder med lederne af de politiske grupper i Europa-
Parlamentet, eventuelt ledsaget af lederne (eller en delegation) af de europæiske politiske 
familier, og at formanden for Det Europæiske Råd derefter aflægger rapport til Det Europæiske 
Råd;

Udnævnelsesprocesserne

39. mener, at der som fastsat i erklæring 6 knyttet som bilag til ovennævnte slutakt ved valget af de 
personer, der skal beklæde posterne som formand for Det Europæiske Råd, formand for 
Kommissionen og Unionens højtstående repræsentant skal tages passende hensyn til 
nødvendigheden af at respektere de geografiske og befolkningsmæssige forskelle i Unionen og 
dens medlemsstater;

40. finder endvidere, at medlemsstaterne og de europæiske politiske familier ved udnævnelsen af de 
vigtigste politiske EU-poster ikke kun skal tage hensyn til geografiske og befolkningsmæssige 
forskelle, som er kriterier fastsat i Lissabontraktaten, men også til kriterier baseret på politiske 
balance og kønsfordeling;

41. finder i den forbindelse, at udnævnelsesprocessen ideelt set skal finde sted efter valget til 
Europa-Parlamentet for at kunne tage hensyn til valgresultatet, som vil spille en vigtig rolle ved 
valget af formanden for Kommissionen; påpeger, at det først efter valget af formanden for 
Kommissionen vil være muligt at sikre den krævede balance;

42. foreslår i den forbindelse som mulig model nedenstående procedure og tidsplan for 
udnævnelserne, som Europa-Parlamentet og Det Europæiske Råd kunne aftale at følge;

– uge 1 og 2 efter valget til Europa-Parlamentet: dannelse af de politiske grupper i Europa-
Parlamentet 

– uge 3 efter valget: høringer mellem formanden for Det Europæiske Råd og formanden for 
Europa-Parlamentet efterfulgt af separate møder mellem formanden for Det Europæiske 
Råd og formændene for de politiske grupper (eventuelt også med formændene for de 
europæiske politiske familier eller begrænsede delegationer); 

– uge 4 efter valget: Det Europæiske Råds angivelse af kandidaten til posten som formand 
for Kommissionen under hensyntagen til resultaterne af de oven for nævnte høringer;

– uge 5 og 6 efter valget til Europa-Parlamentet: kontakter mellem kandidaten til posten som 
formand for Kommissionen og de politiske grupper; præsentation af denne kandidat for 
Europa-Parlamentet; afstemning i Europa-Parlamentet om kandidaten til posten som 
formand for Kommissionen;

– juli/august/ september: den valgte formand for Kommissionen når til enighed med Det 
Europæiske Råd om udnævnelsen af den højtstående repræsentant og foreslår en liste over 
de indstillede kommissærer (herunder den højtstående repræsentant/næstformand);

– september: Det Europæiske Råd vedtager listen over de indstillede kommissærer (herunder 
den højtstående repræsentant/næstformand);

– september/oktober: høring af de indstillede kommissærer og af den højtstående 
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repræsentant/næstformand;

– oktober: Europa-Parlamentet stemmer om den samlede Kommission (herunder den 
højtstående repræsentant/næstformand); Det Europæiske Råd godkender den nye 
Kommission; den nye Kommission træder i funktion;

– november: Det Europæiske Råd udnævner formanden for Det Europæiske Råd;

43. understreger, at det foreslåede scenario under alle omstændigheder skal anvendes fra og med 
2014;

44. mener, at Lissabontraktatens mulige ikrafttræden i slutningen af 2009 nødvendiggør en politisk 
aftale mellem Det Europæiske Råd og Europa-Parlamentet med henblik på at sikre, at 
proceduren for valget af den næste Kommissions formand og for udnævnelsen af den næste 
Kommission under alle omstændigheder vil overholde indholdet af de nye beføjelser, som 
Lissabontraktaten tildeler Europa-Parlamentet på dette område;

45. mener, at Det Europæiske Råd, såfremt det straks efter valget til Europa-Parlamentet i juni 2009
indleder proceduren for valget af formanden for den nye Kommission, bør tage behørigt hensyn 
til den tidsfrist, der kræves for at høringsproceduren i henhold til Lissabontraktaten kan 
fuldføres på uformel vis; mener, at kommissionsformanden, som ifølge Niceproceduren kan 
godkendes af Europa-Parlamentet, dermed kunne vælges i henhold til Lissabontraktaten, hvis 
denne skulle komme til at træde i kraft, uden af hele udnævnelsesprocessen skal starte forfra;

46. understreger, at proceduren for udnævnelse af det nye kollegium under alle omstændigheder 
først bør indledes, når resultatet af den nye folkeafstemning i Irland er kendt; påpeger, at 
institutionerne således ville være fuldt ud bekendt med den retlige kontekst, i hvilken den nye 
Kommission udøver sit mandat, og dermed tage behørigt hensyn til deres respektive beføjelser i 
proceduren og til den nye Kommissions sammensætning, struktur og kompetencer; hvis 
folkeafstemningen får et positivt udfald, bør Europa-Parlamentets formelle godkendelse af det 
nye kollegium først finde sted efter Lissabontraktatens ikrafttræden og udnævnelsen af 
formanden for Kommissionen;

47. erindrer om, at Nicetraktaten under alle omstændigheder vil være fuldt gyldig, hvis den nye 
folkeafstemning i Irland ikke får et positivt udfald, og at den næste Kommission skal 
sammensættes i henhold til bestemmelserne, ifølge hvilke antallet af dens medlemmer vil være 
mindre end antallet af medlemsstater; understreger, at Det Europæiske Råd i det tilfælde må 
træffe en beslutning vedrørende antallet af medlemmer af denne reducerede Kommission; 
understreger Europa-Parlamentets politiske vilje til at sikre en streng overholdelse af disse 
bestemmelser;

Planlægning

48. finder, at både strategisk og operationel planlægning er afgørende for at sikre effektiviteten og 
sammenhængen i EU's aktiviteter;

49. glæder sig derfor over, at Lissabontraktaten specifikt henviser til planlægning som middel til at 
forbedre institutionernes handleevne, og foreslår tilrettelæggelsen af flere samtidige 
planlægningsprocedurer efter følgende retningslinjer:



PE423.766v01-00 106/369 DV\779820DA.doc

DA

– Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen enes om "en aftale" eller et "program" for 
valgperioden med udgangspunkt i overordnede strategiske mål og prioriteter, som 
fremlægges af Kommissionen i begyndelsen af dennes mandatperiode, og som gøres til 
genstand for en fælles drøftelse med Europa-Parlamentet og Rådet med henblik på at nå til 
enighed (eventuelt i form af en særlig interinstitutionel aftale, selv om denne ikke er retligt 
bindende) mellem de tre institutioner om fælles mål og prioriteter for den femårige 
valgperiode;

– på grundlag af denne aftale eller dette program udvikler Kommissionen herefter sine ideer til 
finansiel programmering og fremlægger i slutningen af juni i året efter valget sit forslag til 
femårig flerårig finansiel ramme – ledsaget af en oversigt over de lovgivningsforslag, der er 
nødvendige for at gennemføre de respektive programmer – hvilket derefter drøftes og 
vedtages af Rådet og Europa-Parlamentet inden udgangen af samme år i henhold til den i 
traktaten fastlagte procedure; 

– dette vil gøre det muligt for EU at disponere over en femårig flerårlig finansiel ramme, der 
kan træde i kraft i begyndelsen af år n + 2 , hvilket giver henholdsvis Europa-Parlamentet og 
Kommission mulighed for at beslutte sin "egen" planlægning;

50. er af den opfattelse, at overgangen til dette system med femårig finansiel og politisk 
programmering kræver en forlængelse af den nuværende finansielle ramme, der indgår i den 
interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning , indtil 
udgangen af 2015, hvorefter den næste finansielle ramme kan træde i kraft fra begyndelsen af 
2016; 

51. foreslår på grundlag af aftalen/programmet for valgperioden og under hensyntagen til den 
flerårige finansielle ramme, at:

– Kommissionen fremlægger sit årlige arbejds- og lovgivningsprogram for Europa-
Parlamentet og Rådet til fælles drøftelse, der gør det muligt for Kommissionen at foretage de 
nødvendige tilpasninger

– Rådet for Almindelige Anliggender i dialog med Europa-Parlamentet tilpasser den 
operationelle programplanlægning for hver gruppe af tre formandskaber for hele disses 18-
måneders mandatperiode, hvilket udgør rammen for det individuelle operationelle program 
for det enkelte formandskabs seks måneders aktivitetsperiode;

Forbindelser udadtil

52. understreger betydningen af den nye dimension, som Lissabontraktaten giver Unionens 
optræden udadtil som helhed, herunder FUSP, og som sammen med Unionens status som 
juridisk person og de institutionelle fornyelser på dette område (navnlig oprettelsen af posten 
som højtstående repræsentant med "dobbeltkasket" og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil) 
kan være afgørende for sammenhængen og effektiviteten af EU's indsats på dette område, og 
forbedre EU's synlighed som global aktor;

53. anmoder om, at der ved alle beslutninger om EU's optræden udadtil angives retsgrundlaget 
herfor for at gøre det nemmere at fastslå, hvilken procedure der er anvendt for at vedtage 
beslutningen, og hvilken procedure der skal anvendes for at gennemføre beslutningen;
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Højtstående repræsentant/næstformand

54. anser oprettelsen af posten med "dobbeltkasket' som højtstående repræsentant og næstformand 
for at være et grundlæggende skridt i retning af at sikre sammenhæng og synlighed i EU's 
samlede optræden udadtil; 

55. understreger, at den højtstående repræsentant/næstformand udnævnes af Det Europæiske Råd 
med kvalificeret flertal, med samtykke fra Kommissionens formand og med godkendelse af 
Europa-Parlamentet, til næstformand for Kommissionen sammen med hele Kommissionen; 
opfordrer Kommissionens formand til at sikre, at Kommissionen i den forbindelse fuldt ud 
udøver sine beføjelser, idet den højtstående repræsentant som næstformand i Kommissionen vil 
medvirke afgørende til at sikre sammenhæng og effektivitet i kommissærkollegiets arbejde, og 
at formanden har politisk og institutionel pligt til at sikre, at den pågældende er i stand til at 
indgå i kollegiet; understreger, at Det Europæiske Råd skal være opmærksom på dette aspekt 
ved posten som højtstående repræsentant/næstformand og fra begyndelsen af denne procedure 
foretage de nødvendige konsultationer med Kommissionens formand for at sikre sig et vellykket 
udfald; erindrer om, at Parlamentet til fuld vil bedømme den højtstående 
repræsentant/næstformands politiske og institutionelle evner som led i sine beføjelser 
vedrørende udnævnelsen af den nye Kommission; 

56. understreger, at Tjenesten for EU's Optræden Udadtil spiller en vigtig rolle som støtte for den 
højtstående repræsentant/næstformand i dennes virksomhed og udgør en vigtig faktor for 
udfaldet af den integrerede tilgang til EU's optræden udadtil; understreger, at oprettelsen af en 
ny tjeneste kræver et formelt forslag fra den højtstående repræsentant/næstformand, hvilket først 
vil være muligt, når den pågældende har tiltrådt sit hverv, og at dette forslag først kan vedtages 
af Rådet efter Kommissionens godkendelse og efter høring af Europa-Parlamentet; erklærer at 
have til hensigt at udøve sine budgetmæssige beføjelse fuldt ud, for så vidt angår oprettelsen af 
Tjenesten for EU's Optræden Udadtil;

57. understreger, at den højtstående repræsentant/næstformands opgaver er yderst belastende og vil 
kræve en høj grad af koordination med andre institutioner, navnlig med Kommissionens 
formand, som den pågældende vil være politisk ansvarlig overfor på området for eksterne 
forbindelser, der falder under ansvarsområdet for Kommissionen, Rådets skiftende formandskab 
og formanden for Det Europæiske Råd;

58. henleder opmærksomheden på, at opfyldelsen af de mål, der ligger bag oprettelsen af posten 
som højtstående repræsentant/næstformand, i høj grad vil afhænge af, at der eksisterer et 
politisk tillidsforhold mellem Kommissionens formand og den højtstående 
repræsentant/næstformand samt af den højtstående repræsentant/næstformands evne til frugtbart 
at arbejde sammen Det Europæiske Råds formand, Rådets skiftende formandskab og med andre 
kommissionsmedlemmer, som koordineret af den højtstående repræsentant hver især har ansvar 
for udøvelsen af bestemte beføjelser i forbindelse med EU's optræden udadtil;

59. opfordrer Kommissionen og den højtstående repræsentant/næstformand til at gøre fuld brug af 
muligheden for at fremlægge fælles initiativer på udenrigsområdet, så sammenhængen mellem 
forskellige EU-tiltag på udenrigsområdet kan forbedres, og at der bliver større chance for, at 
sådanne initiativer vedtages af Rådet i forbindelse med den fælles udenrigs- og 
sikkerhedspolitik;



PE423.766v01-00 108/369 DV\779820DA.doc

DA

60. fastholder vigtigheden af, at der træffes visse praktiske foranstaltninger til at lette den 
højtstående repræsentant/næstformands opgaver:

– Den højtstående repræsentant/næstformand skal stille forslag om at udpege særlige 
repræsentanter, som med et i overensstemmelse med artikel 33 i Traktaten om Den 
Europæiske Union klart defineret mandat skal bistå den højtstående 
repræsentant/næstformand på særlige områder inden for dennes beføjelser på området for 
den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (disse særlige repræsentanter, der udpeges af 
Rådet, skal også høres af Europa-Parlamentet og regelmæssigt underrette Europa-
Parlamentet om deres aktiviteter);

– den højtstående repræsentant/næstformand skal så vidt muligt koordinere sine aktiviteter på 
andre områder end den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik med den kommissær, der er 
ansvarlig for det pågældende politikområde, og skal om nødvendigt på disse områder 
uddelegere EU's internationale repræsentation til den pågældende kommissær;

– hvis den højtstående repræsentant/næstformanden ikke er til stede, bør han/hun i hvert enkelt 
tilfælde og på baggrund af de opgaver, der skal udføres ved den enkelte lejlighed, beslutte, 
hvem der skal repræsentere ham/hende;

Repræsentation

61. finder, at der med Lissabontraktaten etableres et effektivt – om end komplekst – operationelt 
system for EU's repræsentation udadtil, og foreslår, at dette system udformes i 
overensstemmelse med følgende retningslinjer:

– Formanden for Det Europæiske Råd repræsenterer EU på stats- eller regeringschefsplan i 
spørgsmål vedrørende FUSP, men påtager sig ikke at føre politiske forhandlinger på EU's 
vegne, hvilket er den højtstående repræsentant/næstformands opgave; formanden for Det 
Europæiske Råd kan endvidere få til opgave at repræsentere Det Europæiske Råd ved visse 
internationale begivenheder;

– Kommissionens formand repræsenterer EU på højeste plan, for så vidt angår EU's samlede 
eksterne forbindelser eller på særlige sektorpolitikområder, der henhører under EU's 
optræden udadtil (udenrigshandel mv.); den højtstående repræsentant/næstformand eller den 
ansvarlige/bemyndigede kommissær kan også påtage sig denne rolle på Kommissionens 
vegne;

– den højtstående repræsentant/næstformanden repræsenterer EU på ministerniveau eller i 
internationale organisationer vedrørende EU's overordnede eksterne tiltag; han/hun 
varetager også den eksterne repræsentation som formand for Rådet for Udenrigsanliggender;

62. mener, at det i visse særlige situationer også kan tænkes, at formanden for Rådet, især 
formanden for Rådet for Almindelige Anliggender (navnlig regeringschefen for den 
medlemsstat, der varetager det skiftende formandskab), men også formanden for en specifik 
sammensætning af Rådet får pålagt opgaven som EU's repræsentant efter aftale med formanden 
for Det Europæiske Råd og den højtstående repræsentant/næstformand;

63. understreger betydningen af koordinering og samarbejde mellem alle implicerede parter med 
ansvar for disse forskellige opgave inden for rammerne af EU's repræsentation udadtil, så der 
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kan sikres sammenhæng og synlighed af EU's aktiviteter på udenrigsområdet;

°

° °

64. pålægger sin formand at sende denne beslutning og betænkningen fra Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender til medlemsstaternes nationale parlamenter, Rådet og 
Kommissionen.
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Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om det videre forløb af ratificeringen af 
Lissabontraktaten (AFCO/6/68955)1

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som blev undertegnet i Lissabon den 13. 
december 20072,

– der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om Lissabontraktaten3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 103, stk. 2,

A. der henviser til, at de parlamentariske procedurer for godkendelse af Lissabontraktaten er 
afsluttet i 24 medlemsstater,

B. der henviser til, at Irland efter folkeafstemningen den 12. juni 2008 på nuværende tidspunkt ikke 
kan ratificere Lissabontraktaten,

C. der henviser til, at der er opstået en tillidskrise mellem EU-borgerne og Unionens institutioner; 
ikke desto mindre overbevist om, at Lissabontraktaten udgør et afgørende skridt i retning af at 
overvinde denne tillidskrise via en styrkelse af Europa-Parlamentets og de nationale 
parlamenters rolle samt af EU-borgernes rettigheder (borgerinitiativet),

D. der henviser til, at de institutionelle reformer i Lissabontraktaten er absolut nødvendige for at 
sikre, at Den Europæiske Union fungerer gnidningsfrit og afbalanceret med fuld demokratisk 
kontrol,

E. der henviser til, at der med henblik på de vigtige politiske begivenheder i 2009, herunder 
navnlig Europa-valget og udnævnelsen af en ny Kommission, er behov for klarhed med hensyn 
til hvilke institutionelle bestemmelser der gælder, eftersom dette vil have konsekvenser for 
sammensætningen af det nyvalgte Europa-Parlament og sammensætningen og indsættelsen af 
den nye Kommission og et gnidningsløst arbejde i EU-institutionerne,

F. der henviser til, at ikrafttrædelsen af Lissabontraktaten forud for Europa-valget i 2009 vil åbne 
mulighed for en hurtig og mere effektiv beslutningstagning, f.eks. inden for områderne 
energisikkerhed, terrorbekæmpelse og organiseret kriminalitet, samt øget deltagelse i europæisk 
politik fra borgernes side;

G. der henviser til, at kandidatlande har en legitim interesse i at se, at Den Europæiske Unions 
institutioner hurtigt reformeres, hvilket åbner op for yderligere udvidelser,

H. der henviser til, at den seneste internationale udvikling, såsom konflikten mellem Rusland og 

                                               
1 Dette forslag til beslutning er ikke blevet behandlet og sat under afstemning i plenarforsamlingen. Nedenstående 

tekst indeholder derfor resultatet af afstemningen i Udvalget om Konstitutionelle Anliggender.
2 EUT C 306 af 17.12.2007, s. 1.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0055.
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Georgien, finanskrisen og forhøjelsen af energipriserne, gør det klart, at Den Europæiske Union 
bliver nødt til at spille en meget mere koordineret og konsekvent rolle, hvilket ville være muligt 
inden for Lissabontraktatens rammer,

I. der henviser til, at en yderligere forsinkelse i ratificeringsprocessen vil medføre alvorlige 
politiske risici som følge af faren ved uventede eller uforudsigelige begivenheder,

1. gentager og bekræfter sin godkendelse af Lissabontraktaten og påpeger, at det er nødvendigt, at 
ratificeringen i medlemsstaterne afsluttes inden for en overskuelig fremtid;

2. understreger, at der bør udfoldes enhver mulig bestræbelse for at sikre, at Lissabontraktaten 
træder i kraft inden Europa-valget i 2009, eftersom det, hvis traktaten ikke træder i kraft, vil få 
følger for bl.a. anvendelsen af chartret om grundlæggende rettigheder, den væsentlige forøgelse 
af Europa-Parlamentets beføjelser gennem den udvidede anvendelse af den fælles 
beslutningsprocedure, anvendelsen af beslutningstagning med kvalificeret flertal, de nationale 
parlamenters forudgående kontrol, Kommissionens og Parlamentets sammensætning, 
udnævnelsen af Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og 
sikkerhedspolitik samt Rådets permanente formandskab;

3. påpeger, at antallet af kommissærer vil være mindre end antallet af medlemsstater, hvis den nye 
Kommission udnævnes i henhold til bestemmelserne i Nice-traktaten;

4. opfordrer de ansvarlige myndigheder i Sverige og Den Tjekkiske Republik at afslutte de 
relevante procedurer inden udgangen af indeværende år;

5. påskønner, at den irske regering har foretaget en indgående undersøgelse af årsagerne til det 
negative resultat af folkeafstemningen, og opfordrer den til snarest at fremsætte et konkret 
forslag om, hvorledes ratificeringsprocessen kan genoptages i Irland under hensyntagen til 
landets demokratiske regler;

6. er bekendt med mange af de bekymringer, som de irske borgere gav udtryk for i forbindelse 
med folkeafstemningen, men er overbevist om, at det vil være muligt at finde en løsning på 
problemerne uden at ændre traktaten;

7. nærer stærke forventninger om, at Det Europæiske Råd i december vil nå til endelig enighed og 
dermed bane vejen for en genoptagelse af ratificeringsprocessen i foråret 2009;

8. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Det Europæiske Råd, til Rådet og 
Kommissionen samt til EU-medlemsstaternes nationale parlamenter.
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Europa-Parlamentets beslutning af 26. maj 2005 om revision af rammeaftalen mellem 
Europa-Parlamentet og Kommissionen (2005/2076(ACI)) - Betænkning af Jo Leinen

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 10 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og erklæring 
nr. 3, der er vedlagt som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Nice-
traktaten,

– der henviser til artikel III-397 i traktaten om en forfatning for Europa,

– der henviser til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen 
af 5. juli 20001,

– der henviser til sin beslutning af 18. november 2004 om valg af Kommissionen2,

– der henviser til Formandskonferencens beslutning af 14. april 2005,

– der henviser til udkastet til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og 
Kommissionen (i det følgende benævnt "aftalen"),

– der henviser til forretningsordenens artikel 24, stk. 3, og artikel 120 samt bilag VI, punkt XVIII, 
stk. 4,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-0147/2005),

A. der henviser til, at uddybningen af demokratiet i EU, som navnlig undertegnelsen af traktaten 
om en forfatning for Europa vidner om, kræver en styrkelse af forbindelserne mellem Europa-
Parlamentet og Kommissionen samt øget parlamentarisk kontrol med den udøvende myndighed,

B. der henviser til, at proceduren i forbindelse med indsættelsen af den nuværende Kommission har 
øget den demokratiske legitimitet i EU's institutionelle system og styrket den politiske 
dimension i forbindelserne mellem de to institutioner,

C. der henviser til, at den nye aftale, som er blevet det forelagt, afspejler denne udvikling,

D. der henviser til, at denne aftale har behov for nedenstående præciseringer,

E. der henviser til, at det set i lyset af det forhandlingsforløb, der har ført til indgåelsen af en 
politisk aftale, er yderst formålstjenligt, at forhandlingsførelsen betros personer, som har et 
politisk mandat,

F. der henviser til, at interinstitutionelle aftaler og rammeaftaler har betydelig indflydelse, og at det 
derfor for at lette adgangen til dem og sikre åbenhed er afgørende, at alle eksisterende aftaler 
samles og offentliggøres som bilag til Parlamentets forretningsorden,

                                               
1 EFT C 121 af 24.4.2001, s. 122.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2004)0063.
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1. glæder sig, ud over den øgede kohærens og forenkling af strukturen, over følgende positive 
punkter i udkastet til den nye aftale:

a) de nye bestemmelser vedrørende eventuelle interessekonflikter (artikel 2);

b) ordningerne for udskiftning af en kommissær i løbet af mandatperioden (artikel 4);

c) garantien for, at de indstillede medlemmer af Kommissionen vil stille alle relevante 
oplysninger til rådighed under proceduren i forbindelse med Kommissionens indsættelse 
(artikel 7);

d) indførelsen af en regelmæssig dialog på højt plan mellem Kommissionens formand og 
Formandskonferencen (artikel 10);

e) den fælles fastlæggelse af, hvilke forslag og initiativer der er af særlig interesse, på 
grundlag af Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram og den flerårige 
interinstitutionelle programmering, samt garantien for, at Parlamentet vil blive holdt 
orienteret om Kommissionens handlinger på lige fod med Rådet (artikel 8 og 12);

f) forbedringen af oplysningerne fra Kommissionen om opfølgning af og hensyntagen til 
Parlamentets udtalelser (artikel 14 og 31);

g) offentliggørelsen af relevante oplysninger vedrørende Kommissionens ekspertgrupper 
(artikel 16), forudsat at der tages hensyn til punkt 2 i nærværende beslutning;

h) bekræftelsen af bestemmelserne vedrørende Parlamentets deltagelse i internationale 
konferencer og de nye specifikke henvisninger til donorkonferencerne og valgovervågning 
(artikel 19-25), med forbehold af anmodningerne i punkt 4 i nærværende beslutning;

i) indføjelsen i aftalen af de forpligtelser (artikel 35), Kommissionen har indgået i forbindelse 
med gennemførelsesforanstaltningerne vedrørende bank-, forsikrings- og 
ejendomssektoren ("Lamfalussy-proceduren"), og af aftalen mellem Europa-Parlamentet 
og Kommissionen om gennemførelsesbestemmelser til komitologiafgørelsen1, med 
forbehold af bemærkningerne i punkt 3 i nærværende beslutning;

j) de forpligtelser, der er indgået vedrørende Kommissionens deltagelse i Parlamentets 
arbejde (artikel 27-39);

k) indsættelsen af en revisionsklausul i aftalen (artikel 43), når traktaten om en forfatning for 
Europa træder i kraft;

2. understreger betydningen af fuldstændig gennemsigtighed, for så vidt angår ekspertgruppernes 
sammensætning og aktiviteter (aftalens artikel 16), og anmoder Kommissionen om at anvende 
aftalen i denne ånd;

3. opfordrer Kommissionen til i lyset af sit forslag af 11. december 2002 at tage hensyn til de 
politiske retningslinjer, Parlamentet fastlægger ved udøvelse af sin behandlingsret under 

                                               
1 Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28.6.1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de 

gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).
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komitologiproceduren;

4. anser det for vigtigt, at EP-medlemmer, der deltager i delegationer til internationale konferencer 
og andre forhandlinger, kan deltage i EU's interne koordineringsmøder, idet Parlamentet 
naturligvis forpligter sig til at efterleve reglerne om tavshedspligt, som er gældende for disse 
møder, og anmoder derfor Kommissionen om over for Rådet at støtte Parlamentets ønsker i 
denne retning;

5. insisterer på, at Kommissionen ved forelæggelsen af de integrerede retningslinjer for den 
økonomiske politik og for beskæftigelsen i begyndelsen af januar skal sørge for, at der bliver 
god tid til høring af Europa-Parlamentet inden forårstopmødet, som finder sted i marts måned;

6. godkender aftalen, som er vedlagt nærværende beslutning som bilag;

7. beslutter, at denne aftale skal vedlægges Parlamentets forretningsorden og træde i stedet for 
bilag XIII og XIV;

8. pålægger sin formand at sende denne beslutning og dens bilag til Kommissionen og Rådet samt 
medlemsstaternes parlamenter.
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BILAG

Rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen

Europa-Parlamentet og Kommissionen (i det følgende benævnt "de to institutioner") har,

- under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union, traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab 
(i det følgende benævnt "traktaterne"),

- under henvisning til de interinstitutionelle aftaler og dokumenter, der regulerer 
forbindelserne mellem de to institutioner,

- under henvisning til Parlamentets forretningsorden1, særlig artikel 98, 99 og 120 samt bilag 
VII, og,

ud fra følgende betragtninger:

A. Traktaterne styrker den demokratiske legitimitet i Den Europæiske Unions 
beslutningsproces,

B. De to institutioner tillægger en effektiv gennemførelse og implementering af 
fællesskabsretten den allerstørste betydning,

C. Denne rammeaftale berører ikke de to institutioners eller nogen anden EU-institutions eller 
noget andet EU-organs kompetencer og beføjelser, men søger at sikre, at disse kompetencer 
og beføjelser udøves så effektivt som muligt,

D. Det er hensigtsmæssigt at ajourføre rammeaftalen fra juli 20002 og erstatte den med 
følgende tekst,

vedtaget følgende aftale:

I. ANVENDELSESOMRÅDE

1. De to institutioner er enige om nedennævnte foranstaltninger, der skal styrke Kommissionens 
politiske ansvar og legitimitet, udvide den konstruktive dialog, forbedre udvekslingen af 
informationer mellem de to institutioner og forbedre koordineringen af procedurer og planlægning.

De er også enige om specifikke gennemførelsesforanstaltninger for tilsendelse af 
kommissionsdokumenter og -oplysninger, jf. bilag 1, og om tidsplanen for Kommissionens 
lovgivnings- og arbejdsprogram, jf. bilag 2.

II. POLITISK ANSVAR

2. Hvert enkelt medlem af Kommissionen påtager sig det politiske ansvar for indsatsen inden for 
sit ansvarsområde, uden at dette berører princippet om Kommissionens kollegialitet.

                                               
1 EUT L 44 af 15.2.2005, s. 1.
2 EFT C 121 af 24.4.2001, s. 122.
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Kommissionens formand har det fulde ansvar for at identificere enhver interessekonflikt, som 
bevirker, at et kommissionsmedlem ikke kan varetage sine opgaver.

Kommissionens formand er ligeledes ansvarlig for enhver efterfølgende foranstaltning, der træffes i 
denne anledning; såfremt behandlingen af en sag er blevet overdraget til anden side, underretter 
Kommissionens formand straks Parlamentets formand herom skriftligt.

3. Hvis Parlamentet beslutter at udtrykke mistillid til et kommissionsmedlem, anmoder 
Kommissionens formand efter grundigt at have overvejet denne beslutning enten det pågældende 
medlem om at træde tilbage eller begrunder sine afgørelser over for Parlamentet.

4. Skal der under valgperioden udpeges en efterfølger for et kommissionsmedlem i henhold til 
bestemmelserne i EF-traktatens artikel 215, sætter Kommissionens formand sig straks i forbindelse 
med Parlamentets formand for at aftale, hvorledes Kommissionens formand vil sikre, at det 
kommende kommissionsmedlem uden ophold og under overholdelse af institutionernes beføjelser 
præsenteres for Parlamentet.

Parlamentet sikrer, at dets procedurer iværksættes hurtigst muligt, således at Kommissionens 
formand er underrettet om Parlamentets holdning i god tid, før kommissionsmedlemmet skal 
varetage funktioner på Kommissionens vegne.

5. Kommissionens formand underretter straks Parlamentet om enhver afgørelse om tildeling af 
ansvarsområder til et kommissionsmedlem. I tilfælde af væsentlige ændringer af et 
kommissionsmedlems ansvarsområder giver han eller hun på anmodning af Parlamentet møde for 
det relevante parlamentsudvalg.

6. Enhver ændring af bestemmelserne i kommissionsmedlemmernes adfærdskodeks vedrørende 
interessekonflikter eller etisk adfærd sendes straks til Parlamentet.

Kommissionen tager i den forbindelse hensyn til Parlamentets synspunkter.

7. I overensstemmelse med artikel 99 i Parlamentets forretningsorden udveksler Parlamentet 
synspunkter med den udpegede kommissionsformand i god tid før indledningen af procedurerne i 
forbindelse med godkendelsen af den nye Kommission. Parlamentet tager hensyn til den udpegede 
kommissionsformands bemærkninger.

Procedurerne udformes således, at det sikres, at den samlede udpegede Kommission vurderes på en 
åben, retfærdig og konsistent måde.

Medlemmerne af den udpegede Kommission sikrer fuld fremlæggelse af alle relevante oplysninger i 
overensstemmelse med den forpligtelse til uafhængighed, der er fastsat i EFtraktatens artikel 213.

III. KONSTRUKTIV DIALOG OG INFORMATIONSUDVEKSLING

i) Almindelige bestemmelser

8. Kommissionen sikrer, at Parlamentet fuldt ud og uden ophold underrettes om Kommissionens 
forslag og initiativer på lovgivnings- og budgetområdet.

På alle områder, hvor Parlamentet optræder som lovgivende myndighed eller som en del af 
budgetmyndigheden, underrettes det på lige fod med Rådet i alle faser af lovgivningsog 
budgetprocessen.
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9. På områderne fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik, politisamarbejde og retligt samarbejde i 
kriminalsager træffer Kommissionen foranstaltninger med henblik på at forbedre inddragelsen af 
Parlamentet, således at der i videst muligt omfang tages hensyn til Parlamentets synspunkter.

10. Kommissionens formand eller dens næstformand med ansvar for interinstitutionelle 
forbindelser vil hver tredje måned mødes med Formandskonferencen for at sikre en løbende dialog 
mellem de to institutioner på højeste plan. Kommissionens formand vil mindst to gange årligt 
deltage i Formandskonferencens møder.

11. De enkelte medlemmer af Kommissionen sikrer, at der foregår en regelmæssig og direkte 
udveksling af oplysninger mellem kommissionsmedlemmet og formanden for det relevante 
parlamentsudvalg.

12. Kommissionen offentliggør ikke forslag til retsakter eller andre vigtige initiativer eller 
beslutninger, før den skriftligt har underrettet Parlamentet herom.

På grundlag af Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram og det flerårige program fastlægger 
de to institutioner på forhånd efter fælles aftale, hvilke forslag og initiativer der er af særlig 
betydning, og som skal forelægges på et plenarmøde i Parlamentet.

På samme måde fastlægger de, hvilke forslag og initiativer der skal orienteres om på 
Formandskonferencen, eller som det relevante parlamentsudvalg eller dets formand skal orienteres 
om på passende måde.

Disse afgørelser træffes inden for rammerne af den løbende dialog mellem de to institutioner, jf. 
punkt 10 i denne aftale, og ajourføres regelmæssigt under hensyntagen til enhver eventuel politisk 
udvikling.

13. Såfremt et internt kommissionsdokument - som Parlamentet ikke er blevet orienteret om, jf. 
punkt 8, 9 og 12 - bringes i omløb uden for institutionerne, kan Parlamentets formand anmode om 
straks at få det tilsendt, således at det kan videregives til ethvert medlem af Parlamentet, der
anmoder herom.

14. Kommissionen giver regelmæssigt skriftlig underretning om de foranstaltninger, der træffes 
som reaktion på specifikke anmodninger, der rettes til den i Parlamentets beslutninger, og 
underretter herunder Parlamentet om de sager, hvor den ikke har været i stand til at følge dets 
synspunkter.

Hvad angår dechargeproceduren, finder de særlige bestemmelser i punkt 26 anvendelse.

Kommissionen tager hensyn til alle Parlamentets anmodninger til Kommissionen om at fremsætte 
forslag til retsakter, jf. EF-traktatens artikel 192, og besvarer enhver anmodning hurtigt og 
tilstrækkeligt detaljeret.

Efter anmodning fra Parlamentet eller Kommissionen gives oplysninger om opfølgningen af vigtige 
anmodninger fra Parlamentet også i det relevante parlamentsudvalg eller om nødvendigt på et 
plenarmøde i Parlamentet.

15. Såfremt en medlemsstat fremsætter et lovgivningsinitiativ efter EU-traktatens artikel 34, 
underretter Kommissionen efter anmodning Parlamentets relevante udvalg om sin holdning til 
initiativet.
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16. Kommissionen underretter Parlamentet om listen over de ekspertgrupper, der er nedsat til at 
bistå Kommissionen under udøvelsen af dens initiativret. Listen ajourføres regelmæssigt og 
offentliggøres.

I denne sammenhæng underretter Kommissionen på passende måde det kompetente 
parlamentsudvalg på specifik og begrundet anmodning fra dets formand om disse gruppers 
virksomhed og sammensætning.

17. De to institutioner fører gennem passende kanaler en konstruktiv dialog om spørgsmål 
vedrørende vigtige administrative forhold, særlig spørgsmål, der har direkte virkninger for 
Parlamentets egen administration.

18. Påberåbes der fortrolighed med hensyn til oplysninger, der videregives i henhold til denne 
rammeaftale, finder bestemmelserne i bilag 1 anvendelse.

ii) Eksterne forbindelser, udvidelse og internationale aftaler

19. I forbindelse med internationale aftaler, herunder handelsaftaler, orienterer Kommissionen 
klart og i god tid Parlamentet såvel under aftalernes forberedende fase som under og ved 
afslutningen af internationale forhandlinger. Denne orientering omfatter udkastet til 
forhandlingsdirektiver, de vedtagne forhandlingsdirektiver samt de efterfølgende forhandlinger og 
disses afslutning.

Parlamentet orienteres i så god tid, at det i givet fald kan udtrykke sine synspunkter, og således at 
Kommissionen er i stand til at tage hensyn til Parlamentets synspunkter i videst muligt omfang. 
Orienteringen foregår gennem de relevante parlamentsudvalg og i givet fald på et plenarmøde.

Parlamentet påtager sig på sin side at fastsætte passende procedurer og sikkerhedsforanstaltninger 
med hensyn til fortrolighed i overensstemmelse med bestemmelserne i bilag 1.

20. Kommissionen træffer de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre, at Parlamentet 
straks informeres fuldt ud om:

i) afgørelser om midlertidig gennemførelse eller suspension af aftaler og

ii) EF-holdninger i et organ, der er nedsat i henhold til en aftale.

21. Når Kommissionen repræsenterer Fællesskabet, giver den på anmodning af Parlamentet 
mulighed for, at parlamentsmedlemmer deltager som observatører i EF-delegationer, der forhandler 
multilaterale aftaler. Parlamentsmedlemmer må ikke deltage direkte i forhandlingsmøderne.

Kommissionen påtager sig systematisk at orientere medlemmer af Parlamentet, der deltager som 
observatører i delegationer, der forhandler multilaterale aftaler.

22. Kommissionen orienterer budgetmyndigheden og behandler dens bemærkninger, før den i 
forbindelse med donorkonferencer afgiver løfter af finansiel art, som indebærer nye finansielle 
forpligtelser, og som kræver vedtagelse af budgetmyndigheden.

23. De to institutioner er enige om at samarbejde på området valgobservation. Kommissionen 
samarbejder med Parlamentet ved at yde den bistand, der er nødvendig, til delegationer fra 
Parlamentet, som deltager i EF-valgobservatørmissioner.
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24. Kommissionen holder Parlamentet fuldt orienteret om fremskridtene i 
tiltrædelsesforhandlinger og navnlig om vigtige aspekter og udviklinger, således at det i god tid kan 
udtrykke sine synspunkter gennem de relevante parlamentsprocedurer.

25. Såfremt Parlamentet vedtager en henstilling i henhold til artikel 82 i dets forretningsorden om 
de forhold, der er omtalt i punkt 24, og såfremt Kommissionen af vigtige grunde beslutter, at den 
ikke kan støtte den pågældende henstilling, redegør den for grundene over for Parlamentet på et 
plenarmøde eller på det førstkommende møde i det relevante parlamentsudvalg.

iii) Gennemførelse af budgettet

26. I forbindelse med den årlige dechargeprocedure i henhold til EF-traktatens artikel 276 
forelægger Kommissionen alle de oplysninger, der er nødvendige for at kontrollere gennemførelsen 
af budgettet for det pågældende år, og som formanden for det parlamentsudvalg, der i henhold til 
bilag VI i Parlamentets forretningsorden har dechargeproceduren som sagsområde, anmoder om til 
dette formål.

Fremkommer der nye aspekter vedrørende tidligere år, som der allerede er givet decharge for, 
forelægger Kommissionen alle de oplysninger om sagen, der er nødvendige for at nå frem til en 
løsning, der er acceptabel for begge parter.

IV. SAMARBEJDE OM LOVGIVNINGSMÆSSIGE 

PROCEDURER OG PLANLÆGNING

i) Kommissionens politiske og lovgivningsmæssige programmer
og Unionens flerårige planlægning

27. Kommissionen forelægger forslag til Unionens flerårige planlægning med henblik på at nå til 
enighed mellem de berørte institutioner om den interinstitutionelle planlægning.

28. En ny Kommission forelægger hurtigst muligt sit politiske og lovgivningsmæssige program.

29. Når Kommissionen udarbejder sit lovgivnings- og arbejdsprogram, samarbejder de to 
institutioner i overensstemmelse med den tidsplan, der er fastsat i bilag 2.

Kommissionen tager hensyn til Parlamentets prioriteringer.

Kommissionen giver tilstrækkeligt detaljerede oplysninger om sine planer for hvert enkelt punkt i 
lovgivnings- og arbejdsprogrammet.

30. Kommissionens næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser forpligter sig til 
hver tredje måned at aflægge beretning til Udvalgsformandskonferencen om den politiske 
gennemførelse af lovgivnings- og arbejdsprogrammet for det pågældende år og om enhver 
ajourføring som følge af udviklingen inden for de enkelte områder og vigtige politiske 
begivenheder.

ii) Almindelige lovgivningsprocedurer

31. Kommissionen forpligter sig til omhyggeligt at gennemgå de ændringer, som Parlamentet 
vedtager til dets forslag til retsakter, med henblik på at tage hensyn til dem i ethvert ændret forslag.
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Når Kommissionen i henhold til EF-traktatens artikel 251 afgiver udtalelse om Parlamentets 
ændringer, forpligter den sig til at tage størst muligt hensyn til de ændringer, der er vedtaget ved 
andenbehandlingen; skulle den af vigtige grunde og efter behandling i kollegiet beslutte ikke at 
vedtage eller støtte disse ændringer, begrunder den dette over for Parlamentet og under alle 
omstændigheder i sin udtalelse til Parlamentets ændringer, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, tredje 
afsnit, litra c).

32. Kommissionen underretter på forhånd Parlamentet og Rådet, inden den trækker sine forslag 
tilbage.

33. Ved andre lovgivningsprocedurer end den fælles beslutningsprocedure:

i) sørger Kommissionen for i god tid at minde Rådets organer om, at der ikke må indgås 
politiske aftaler om dens forslag, før Parlamentet har vedtaget sin udtalelse; den anmoder om, 
at forhandlingerne afsluttes på ministerniveau, når medlemmerne af Rådet har haft rimelig tid 
til at behandle Parlamentets udtalelse;

ii) sørger Kommissionen for, at Rådet følger de regler, som er udviklet i EF-Domstolens praksis, 
om at Parlamentet skal høres på ny, såfremt Rådet ændrer et kommissionsforslag væsentligt; 
Kommissionen underretter Parlamentet om eventuelle påmindelser til Rådet om, at der skal 
foretages fornyet høring;

iii) forpligter Kommissionen sig til i givet fald at trække et forslag til retsakt tilbage, som 
Parlamentet har forkastet. Såfremt Kommissionen af vægtige grunde efter behandling i 
kollegiet beslutter at fastholde forslaget, begrunder den dette i en redegørelse for Parlamentet.

34. Med henblik på at forbedre planlægningen af lovgivningen forpligter Parlamentet sig på sin 
side til:

i) at planlægge de lovgivningsmæssige punkter på sine dagsordener, således at de bringes i 
overensstemmelse med det gældende lovgivningsprogram og de beslutninger, som det har 
vedtaget om programmet;

ii) for så vidt det er hensigtsmæssigt for proceduren, at overholde rimelige frister ved vedtagelse 
af sin udtalelse under førstebehandlingen i forbindelse med samrådsproceduren og den fælles 
beslutningsprocedure og i forbindelse med høringsproceduren;

iii) i videst muligt omfang at vælge ordførere for kommende forslag, så snart 
lovgivningsprogrammet er vedtaget;

iv) at behandle anmodninger om fornyet høring som spørgsmål af absolut prioritet, forudsat det 
har modtaget alle de nødvendige oplysninger.

iii) Kommissionens særlige lovgivnings- og gennemførelsesbeføjelser

35. Kommissionen holder Parlamentet fuldt og rettidigt underrettet om de retsakter, den vedtager, 
og som hører under dens egne lovgivningsbeføjelser.

Gennemførelsen af Rådets afgørelse af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen , sker i overensstemmelse 
med aftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om gennemførelsesbestemmelser til 
denne afgørelse .
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Hvad angår gennemførelsesforanstaltningerne inden for sektoren for værdipapirer, bankvæsen og 
forsikring bekræfter Kommissionen de tilsagn, den gav på plenarmødet den 5. februar 2002, og som 
blev bekræftet den 31. marts 2004. Kommissionen forpligter sig navnlig til i videst muligt omfang 
at tage hensyn til Parlamentets holdning og til enhver beslutning, det måtte vedtage om 
gennemførelsesforanstaltninger, som rækker ud over de gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i 
basisretsakten; i sådanne tilfælde bestræber den sig på at finde en afbalanceret løsning.

iv) Kontrol med gennemførelsen af fællesskabsretten

36. Ud over særberetningerne og årsberetningen om gennemførelsen af fællesskabsretten holder 
Kommissionen efter anmodning fra det kompetente parlamentsudvalg Parlamentet mundtligt 
orienteret om alle trin i processen fra fremsendelsen af en begrundet udtalelse og, hvis der indledes 
procedure for manglende meddelelse af gennemførelsesforanstaltninger til direktiver eller for 
manglende opfyldelse af en dom fra EF-Domstolens, fra fremsendelsen af en åbningsskrivelse.

V. KOMMISISONENS DELTAGELSE I PARLAMENTETS FORHANDLINGER

37. Parlamentet søger som generel regel at sikre, at punkter, som hører under et 
kommissionsmedlems ansvarsområder, samles.

Kommissionen søger som generel regel at sikre, at kommissionsmedlemmer, når Parlamentet 
anmoder om det, er til stede på plenarmøderne under behandlingen af de dagsordenspunkter, der 
hører under deres ansvarsområde.

38. For at sikre, at kommissionsmedlemmerne kan være til stede, forpligter Parlamentet sig til at 
bestræbe sig på at fastholde sine endelige forslag til dagsorden.

Såfremt Parlamentet ændrer sit endelige forslag til dagsorden eller rækkefølgen af punkterne på 
dagsordenen for en mødeperiode, underretter det straks Kommissionen. Kommissionen gør sit 
bedste for at sikre, at det ansvarlige kommissionsmedlem kan komme til stede.

39. Kommissionen kan senest frem til Formandskonferencens vedtagelse af det endelige forslag 
til dagsorden for en mødeperiode foreslå medtagelse af punkter på dagsordenen. Parlamentet tager 
størst muligt hensyn til sådanne forslag.

40. Som hovedregel er det kommissionsmedlem, der er ansvarligt for et punkt, som behandles i et 
parlamentsudvalg, til stede på det pågældende udvalgsmøde, når han/hun indbydes hertil.

Kommissionsmedlemmer skal høres, hvis de anmoder om det.

Parlamentsudvalg tilstræber at fastholde deres forslag til dagsorden og dagsorden.

Ændrer et parlamentsudvalg sit forslag til dagsorden eller sin dagsorden, underrettes Kommissionen 
øjeblikkeligt herom.

Hvis der ikke udtrykkeligt er anmodet om et kommissionsmedlems tilstedeværelse på et 
parlamentsudvalgsmøde, sikrer Kommissionen, at den er repræsenteret ved en kompetent 
embedsmand på et passende niveau.

VI. AFSLUTTENDE BESTEMMELSER
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41. De to institutioner forpligter sig til at styrke deres samarbejde på informations- og 
kommunikationsområdet.

42. De to institutioner foretager regelmæssigt en evaluering af gennemførelsen af denne 
rammeaftale og af dens bilag, og den tages på anmodning af en af institutionerne op til revision på 
grundlag af de praktiske erfaringer.

43. Denne rammeaftale tages op til revision efter ikrafttrædelsen af traktaten om en forfatning for 
Europa.

Udfærdiget i ..................., den ..................

På Europa-Parlamentets vegne På Kommissionens vegne

Formand Formand
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BILAG 1

Tilsendelse af fortrolige oplysninger til Europa-Parlamentet

1. Anvendelsesområde

1.1. I dette bilag fastsættes bestemmelser om Kommissionens tilsendelse til Parlamentet af 
fortrolige oplysninger og disses behandling som led i udøvelsen af Parlamentets beføjelser 
inden for lovgivnings- og budgetproceduren, dechargeproceduren samt den generelle 
udøvelse af Parlamentets kontrolbeføjelser. De to institutioner handler i overensstemmelse 
med deres gensidige pligt til loyalt samarbejde og med fuld gensidig tillid, samt under nøje 
overholdelse af traktaternes relevante bestemmelser, særlig EU-traktatens artikel 6 og 46 og 
EF-traktatens artikel 276.

1.2. Ved oplysninger forstås alle skriftlige eller mundtlige oplysninger, uanset medium og 
ophavsmand.

1.3. Kommissionen sikrer, at Parlamentet får adgang til oplysninger i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette bilag, når den fra et af de i punkt 1.4. nævnte parlamentsorganer 
modtager en anmodning om tilsendelse af fortrolige oplysninger

1.4. I dette bilags forstand kan Parlamentets formand, formændene for de berørte 
parlamentsudvalg, samt Præsidiet og Formandskonferencen anmode Kommissionen om 
fortrolige oplysninger.

1.5. Bestemmelserne i dette bilag omfatter ikke oplysninger om traktatbrudsprocedurer og 
konkurrencesager, for så vidt der endnu ikke foreligger en endelig kommissionsafgørelse på 
det tidspunkt, hvor anmodningen fra et af parlamentsorganerne modtages.

1.6. Disse bestemmelser berører ikke afgørelse 95/167/EF, Euratom, EKSF truffet af Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen den 19. april 1995 om de nærmere vilkår for udøvelse 
af Europa-Parlamentets undersøgelsesbeføjelse1 og de relevante bestemmelser i 
Kommissionens afgørelse af 28. april 1999 om oprettelse af Det Europæiske Kontor for 
Bekæmpelse af Svig (OLAF)2.

2. Generelle bestemmelser

2.1. Efter anmodning fra et af de i punkt 1.4. nævnte organer sender Kommissionen hurtigst 
muligt det pågældende organ alle de fortrolige oplysninger, der er nødvendige, for at 
Parlamentet kan udøve sine kontrolbeføjelser. De to institutioner respekterer inden for deres 
respektive beføjelser og ansvarsområder:

- grundlæggende menneskerettigheder, herunder retten til retfærdig rettergang og 
retten til beskyttelse af privatlivet;

- bestemmelser vedrørende retslige og disciplinære procedurer;

- beskyttelse af forretningshemmeligheder og kommercielle forbindelser;

                                               
1 EFT L 113 af 19.5.1995, s. 1.
2 EFT L 136 af 31.5.1999, s. 20.
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- beskyttelse af Unionens interesser, særlig i tilknytning til offentlig sikkerhed, 
internationale forbindelser, valutastabilitet og finansielle interesser.

I tilfælde af uenighed forelægges spørgsmålet for de to institutioners formænd, således at de 
kan løse tvisten. Fortrolige oplysninger fra en stat, en institution eller en international 
organisation videregives kun med dennes samtykke.

2.2. Hersker der tvivl om en oplysnings fortrolige karakter, eller er det nødvendigt at fastlægge 
de relevante nærmere betingelser for dens meddelelse i overensstemmelse med punkt 3.2., 
indleder formanden for det ansvarlige parlamentsudvalg, om nødvendigt sammen med 
ordføreren, omgående drøftelser med det ansvarlige kommissionsmedlem. Opnås der ikke 
enighed, forelægges spørgsmålet for de to institutioners formænd, således at de kan bilægge 
tvisten.

2.3. Hersker der efter afslutning af proceduren, jf. punkt 2.2., stadig uenighed, opfordrer 
Parlamentets formand efter begrundet anmodning fra det berørte parlamentsudvalg 
Kommissionen til inden for den behørigt angivne passende frist at fremsende den 
pågældende fortrolige oplysning og angiver, hvilke af de nærmere betingelser i afsnit 3 i 
dette bilag der skal opfyldes. Inden denne frists udløb meddeler Kommissionen skriftligt 
Parlamentet sin endelige holdning, som Parlamentet i givet fald forbeholder sig ret til at gøre 
indsigelse imod.

3. Nærmere regler for adgang til og behandling af fortrolige oplysninger

3.1. De fortrolige oplysninger, der meddeles efter procedurerne i punkt 2.2. og i givet fald punkt 
2.3., sendes på kommissionsformandens eller et kommissionsmedlems ansvar til det 
parlamentsorgan, der har anmodet herom.

3.2. Med forbehold af bestemmelserne i punkt 2.3. fastsættes de nærmere regler for adgang til 
oplysningerne og bevarelse af deres fortrolige karakter efter fælles overenskomst mellem det 
ansvarlige kommissionsmedlem og det pågældende parlamentsorgan, behørigt repræsenteret 
ved sin formand, som vælger en af følgende muligheder:

- oplysninger forbeholdt formanden og ordføreren for det relevante parlamentsudvalg;

- begrænset adgang til oplysningerne for alle medlemmer af det relevante 
parlamentsudvalg under iagttagelse af passende forholdsregler, eventuelt med 
indsamling af dokumenterne efter behandlingen og forbud mod at tage kopier;

- behandling i det relevante parlamentsudvalg for lukkede døre under iagttagelse af 
forholdsregler, der svarer til graden af fortrolighed, og i overensstemmelse med 
principperne i bilag VII til Parlamentets forretningsorden;

- meddelelse af tekster, hvori alle personoplysninger er slettet;

- i tilfælde, der er begrundet i absolut ekstraordinære forhold, oplysninger 
udelukkende forbeholdt Parlamentets formand.
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De pågældende oplysninger må ikke offentliggøres eller videregives til nogen anden 
modtager.

3.3. Overholdes disse nærmere regler ikke, finder sanktionsbestemmelserne i bilag VII til 
Parlamentets forretningsorden anvendelse.

3.4. Med henblik på gennemførelse af ovennævnte bestemmelser sikrer Parlamentet effektiv 
indførelse af følgende foranstaltninger:

- et sikkert arkiveringssystem for dokumenter, der er klassificeret som fortrolige;

- en sikret læsesal (uden fotokopimaskiner, telefoner, fax, scanner eller anden teknik 
til reproduktion eller videresendelse af dokumenter m.m.);

- sikkerhedsregler for adgang til læsesalen med registrering i et adgangsregister og en 
erklæring på tro og love om, at de behandlede fortrolige oplysninger ikke 
videregives.

3.5. Kommissionen træffer de nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af bestemmelserne 
i dette bilag.
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BILAG 2

Tidsplan for Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram

1. I februar måned forelægger Kommissionens formand og/eller næstformand med ansvar for 
interinstitutionelle forbindelser afgørelsen om den politiske strategi for det efterfølgende år 
for Formandskonferencen.

2. Under mødeperioden i februar-marts deltager de berørte institutioner i en debat om de 
overordnede retningslinjer for de politiske prioriteter på grundlag af afgørelsen om den 
politiske strategi for det efterfølgende år.

3. Efter denne debat fører de kompetente parlamentsudvalg og de relevante 
kommissionsmedlemmer i løbet af året en løbende bilateral dialog for at evaluere 
gennemførelsen af det igangværende lovgivnings- og arbejdsprogram og drøfte 
udarbejdelsen af det kommende program inden for deres specifikke områder. Hvert 
parlamentsudvalg aflægger regelmæssigt beretning til Udvalgsformandskonferencen om 
resultaterne af disse møder.

4. Udvalgsformandskonferencen udveksler regelmæssigt synspunkter med Kommissionens 
næstformand med ansvar for interinstitutionelle forbindelser for at evaluere gennemførelsen 
af det igangværende lovgivnings- og arbejdsprogram, drøfte udarbejdelsen af det kommende 
program og gøre status over den løbende bilaterale dialog mellem de berørte 
parlamentsudvalg og de relevante kommissionsmedlemmer.

5. I september måned forelægger Udvalgsformandskonferencen en sammenfattende rapport for 
Formandskonferencen, som underretter Kommissionen herom.

6. Under mødeperioden i november forelægger Kommissionens formand i en redegørelse til 
Parlamentet, med deltagelse af kollegiet, Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram 
for det efterfølgende år. I redegørelsen indgår en evaluering af gennemførelsen af det 
igangværende program. Redegørelsen følges op af vedtagelsen af en parlamentsbeslutning 
under mødeperioden i december.

7. Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram ledsages af en liste over 
lovgivningsmæssige og ikke-lovgivningsmæssige forslag for det kommende år i en form, 
der senere vil blive truffet beslutning om1. Programmet sendes til Parlamentet i god tid før 
den mødeperiode, hvor det skal drøftes.

8. Denne tidsplan finder anvendelse på enhver regelmæssig programcyklus, bortset fra 
parlamentsvalgår, som falder sammen med afslutningen af Kommissionens mandatperiode.

9. Denne tidsplan er ikke til hinder for fremtidige aftaler om interinstitutionel planlægning.

                                               
1 Medtages: tidsplan samt eventuelt retsgrundlag og budgetmæssige konsekvenser.
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Europa-Parlamentets beslutning af 1. december 2005 om proceduren for Europa-
Parlamentets godkendelse af Kommissionen (2005/2024(INI)) - Betænkning af Andrew Duff

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 213 og 214 i EF-traktaten og artikel 126 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Atomenergifællesskab1,

 der henviser til artikel 26, 27, 28, 348 og 350 i traktaten om en forfatning for Europa og til 
erklæring 7 om artikel 27 i forfatningen for Europa, der er knyttet til slutakten fra 
regeringskonferencen,

 der henviser til artikel 10 i akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af 
repræsentanterne i Europa-Parlamentet2,

 der henviser til rammeaftalen af 26. maj 2005 om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og 
Kommissionen3,

 der henviser til sin beslutning af 18. november 2004 om valg af Kommissionen4,

 der henviser til forretningsordenens artikel 45, 98 og 99,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-0179/2005),

A. der henviser til, at Parlamentets høringer af kandidater til Kommissionen, der blev anvendt 
første gang i 1994 og derefter videreudviklet, har opnået en legitimitet, som er fuldt accepteret ikke 
alene af Parlamentet og Kommissionen, men også af Rådet og medlemsstaterne,

B. der peger på, at Kommissionens demokratiske ansvar i høj grad øges af Parlamentets 
godkendelsesproces, der er åben, retfærdig og konsekvent, og hvorunder hver enkelt indstillet 
kommissær fremlægger alle relevante oplysninger for Parlamentet,

C. der gør opmærksom på, at det i lyset af tidligere erfaringer og med henblik på den forestående 
forfatningsreform vil være ønskværdigt at gennemgå Parlamentets procedure for godkendelse af 
Kommissionen,

1. vedtager følgende principper, kriterier og ordninger for at underkaste Kommissionen som 
helhed sin godkendelse ved afstemning:

Vurderingskriterier
a) parlamentet vurderer de indstillede kommissærer på grundlag af deres almindelige 

duelighed, europæiske engagement og uomtvistelige uafhængighed. Det vurderer 

                                               
1 Som ændret ved Nice-traktatens protokol om udvidelse, artikel 4, som ændret ved artikel 45 i tiltrædelsesakten af 

2003.
2 EFT L 278 af 8.10.1976, s. 5. Ændret ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom (EFT L 283 af 21.10.2002, s. 1).
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0194, bilag.
4 EUT C 201 E af 18.8.2005, s. 113.
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kandidatens viden om den relevante portefølje samt dennes kommunikationsevner;
b) parlamentet lægger særlig vægt på at opnå balance mellem kønnene. Parlamentet kan 

fremsætte udtalelser om den valgte formands disposition af ansvarsområder;
c) parlamentet kan indhente relevante oplysninger med henblik på at nå til afgørelse om 

kandidaternes egnethed. Det forventer, at der gives oplysninger om alle økonomiske 
interesser;

Høringer
a) hver enkelt indstillet kommissær indbydes til at give møde for det eller de ansvarlige 

parlamentsudvalg til en enkelt høring af tre timers varighed. Høringerne er offentligt 
tilgængelige;

b) høringerne arrangeres i fællesskab af Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen. De nødvendige foranstaltninger vil blive truffet for at samle 
de ansvarlige udvalg i tilfælde, hvor porteføljerne er blandede. Der er tre forskellige 
muligheder:
- den indstillede kommissærs portefølje vedrører kun ét parlamentsudvalgs 

sagsområde; i så fald høres han/hun kun af dette udvalg;
- den indstillede kommissærs portefølje vedrører flere parlamentsudvalgs sagsområder 

i samme omfang; i så fald høres han/hun af disse udvalg i fællesskab;
- den indstillede kommissærs portefølje vedrører overvejende ét parlamentsudvalgs 

sagsområde og i begrænset omfang et eller flere andre udvalgs sagsområder; i så fald 
høres han/hun af det udvalg, der er kompetent for størstedelen af porteføljen; dette 
udvalg indbyder det andet eller de andre udvalg til at deltage i høringen.

Den valgte formand for Kommissionen høres fuldt ud om foranstaltningerne;

a) parlamentsudvalgene fremsender skriftlige spørgsmål til den indstillede kommissær i god tid 
før høringerne. Antallet af selvstændige, skriftlige spørgsmål begrænses til fem pr. 
kompetent parlamentsudvalg;

b) høringerne skal finde sted under omstændigheder og forhold, der giver de indstillede 
kommissærer lige og retfærdige muligheder for at præsentere sig selv og deres meninger;

c) de indstillede kommissærer opfordres til at indlede høringen med en mundtlig redegørelse 
på højst 20 minutter. Afholdelsen af høringerne har som mål at udvikle en pluralistisk, 
politisk dialog mellem de indstillede kommissærer og medlemmer af Parlamentet. Inden 
høringen afsluttes, skal den indstillede kommissær have mulighed for at fremlægge en kort, 
afsluttende erklæring;

Evaluering
a) en registreret videooptagelse af høringerne skal gøres tilgængelig for offentligheden inden 

for 24 timer;

b) udvalgene skal mødes straks efter høringen for at evaluere de enkelte indstillede 
kommissærer. Disse møder afholdes for lukkede døre. Udvalgene anmodes om at angive, 
om den indstillede kommissær er kvalificeret både som medlem af kollegiet og til at udføre 
de særlige opgaver, han/hun er udpeget til. Hvis et udvalg ikke er i stand til at opnå enighed 
om hvert af disse to punkter, sætter dets formand som sidste udvej de to afgørelser til 
afstemning. Evalueringsudtalelserne skal offentliggøres og fremlægges på et fælles møde 
afholdt af Formandskonferencen og Udvalgsformandskonferencen, der holdes for lukkede 
døre. Efter en drøftelse erklærer Formandskonferencen og Udvalgsformandskonferencen 
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høringerne for hævet, medmindre de beslutter sig for at søge yderligere oplysninger;

c) den valgte formand for Kommissionen præsenterer sit kollegium af kommissærer på et 
møde i Parlamentet. Præsentationen efterfølges af en forhandling. Som afslutning på 
forhandlingen kan en politisk gruppe eller mindst 37 medlemmer fremsætte et 
beslutningsforslag. Efter afstemningen om beslutningsforslaget stemmer Parlamentet om, 
hvorvidt det som helhed godkender udnævnelsen af formanden, udenrigsministeren og de 
øvrige medlemmer af Kommissionen. Parlamentet træffer sin afgørelse med et flertal af 
stemmerne ved navneopråb. Det kan udsætte afstemningen til næste møde;

2. vedtager følgende foranstaltninger i tilfælde af ændringer i sammensætningen af eller 
fordelingen af porteføljer i Kommissionen i dens embedsperiode:

a) i tilfælde, hvor en ledig plads som følge af tilbagetræden, frivillig pensionering eller 
dødsfald skal besættes, og som en integreret del af den høringsproces, som forfatningen 
foreskriver, skal Parlamentet ufortøvet opfordre kandidaten til Kommissionen til at deltage i 
en høring under samme vilkår som fastlagt i punkt 1;

b) i tilfælde af en ny medlemsstats tiltræden opfordrer Parlamentet den indstillede kommissær 
til at deltage i en høring under samme vilkår som fastlagt i stk. 1;

c) i tilfælde af en væsentlig omfordeling af porteføljer skal de berørte kommissærer opfordres 
til at give møde for de ansvarlige parlamentsudvalg, før de påtager sig deres nye ansvar;

3. anmoder Rådet om at fremrykke perioden for det næste parlamentsvalg fra juni til maj 2009 
for at fremme disse høringer og proceduren for godkendelse af Kommissionen i 
almindelighed.

4. pålægger sin formand at henvise denne beslutning til det udvalg, der er ansvarligt for 
forretningsordenen, med henblik på at foreslå relevante ændringsforslag til 
forretningsordenen, før forfatningen træder i kraft.

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Det Europæiske Råd og 
Rådet.
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Europa-Parlamentets beslutning af 16. maj 2006 om resultatet af screeningen af verserende 
lovforslag (2005/2214(INI)) - Betænkning af Sylvia-Yvonne Kaufmann

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 27. september 2005 til Rådet og Europa-
Parlamentet om resultatet af screeningen af verserende lovforslag (KOM(2005)0462),

– der henviser til formandens skrivelse af 23. januar 20061 til Kommissionens formand,

– der henviser til skrivelsen fra Kommissionens formand til Parlamentets formand, dateret den 8. 
marts 2006,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra 
Retsudvalget (A6-0143/2006),

A. der henviser til, at Kommissionen i sin meddelelse af 27. september 2005 meddelte, at den 
agtede at trække 68 forslag tilbage, som den anså for ikke at være i overensstemmelse med 
Lissabon-målsætningerne og principperne om bedre regulering, mens andre forslag ville blive 
genstand for en økonomisk konsekvensanalyse og i givet fald ændret

B. der henviser til, at Parlamentets formand i sin skrivelse til Kommissionens formand på baggrund 
af resultatet af udvalgenes behandling af meddelelsen generelt bifalder Kommissionens 
hensigter, men specifikt anmoder Kommissionen om ikke at trække en række af disse forslag 
tilbage og er imod en ændring af visse andre forslag,

C. der henviser til, at det i svaret fra formanden for Kommissionen til formanden for Parlamentet 
hedder, at Kommissionen har taget behørigt hensyn til Parlamentets holdning, før den vedtog 
sin endelige holdning, og at det indeholder en angivelse af de specifikke årsager til, at 
Kommissionen ikke fulgte visse af Parlamentets anmodninger, samt de mulige initiativer, som 
Kommissionen planlægger at træffe i fremtiden for at efterkomme nogle af disse anmodninger,

D. der henviser til, at meddelelsen er en fremragende anledning til en grundigere analyse af de 
problemer, der er forbundet med Kommissionens tilbagetrækning eller ændring af lovforslag,

E. der henviser til, at de fleste af Fællesskabets retsakter med få undtagelser kun kan vedtages på 
baggrund af et forslag fra Kommissionen, som stort set har monopol på det lovgivningsmæssige 
initiativ,

F. der henviser til, at det i EF-traktatens artikel 250, stk. 2, fastslås, at Kommissionen kan "ændre 
sit forslag" under hele forløbet af de procedurer, der fører frem til vedtagelse af en 
fællesskabsretsakt, "så længe Rådet ikke har truffet afgørelse",

G. der henviser til, at selvom Parlamentets rolle af historiske årsager ikke er nævnt i artikel 250, 

                                               
1 REF. Pres-A-Courrier D(2006)300689. 
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stk. 2, må denne bestemmelse fortolkes i forbindelse med artikel 251 for så vidt angår dens 
anvendelse på den fælles beslutningsprocedure og artikel 252 for så vidt angår 
samarbejdsproceduren,

H. der henviser til, at Kommissionen, når der er vedtaget en fælles holdning efter 
førstebehandlingen, ifølge EF-traktatens artikel 251, stk. 2, afsnit 2, led 3, kun kan give Europa-
Parlamentet en udførlig redegørelse for sin holdning, at Kommissionen, hvis Parlamentet 
efterfølgende stiller ændringsforslag til den fælles holdning, ifølge artikel 251, stk. 2, afsnit 3, 
litra c), kun kan afgive udtalelse om disse ændringer, og at det således tydeligt fremgår, at 
Kommissionen ikke længere "ejer" sine forslag,

I. der henviser til, at traktaterne ikke nævner Kommissionens mulighed for at trække et lovforslag 
tilbage,

J. der henviser til, at manglen på bestemmelser om tilbagetrækning af lovforslag ikke har 
forhindret Kommissionen i løbende at trække lovforslag tilbage,

K. der henviser til, at Parlamentet, Rådet og Kommissionen tilsyneladende ikke er enige om, i 
hvilket omfang Kommissionen har ret til at trække sine lovforslag tilbage,

L. der henviser til, at Kommissionen til trods for denne uenighed løbende har trukket forslag 
tilbage, uden at det nogensinde har givet anledning til en sag ved Domstolen,

M. der henviser til, at Parlamentet selv tidligere har anmodet Kommissionen om at trække forslag 
tilbage,

N. der henviser til rammeaftalen1 af 26. maj 2005 mellem Parlamentet og Kommissionen, i hvilken 
det fastslås, at:

– Kommissionen i alle lovgivningsprocedurer "forpligter sig til omhyggeligt at gennemgå de 
ændringer, som Parlamentet vedtager til dets forslag til retsakter, med henblik på at tage 
hensyn til dem i ethvert ændret forslag" (punkt 31),

– Kommissionen i alle lovgivningsprocedurer på forhånd underretter "Parlamentet og Rådet, 
inden den trækker sine forslag tilbage" (punkt 32),

– Kommissionen ved andre lovgivningsprocedurer end den fælles beslutningsprocedure 
forpligter sig til "i givet fald" at trække et forslag til retsakt tilbage, som Parlamentet har 
forkastet, og begrunde en eventuel beslutning om at fastholde forslaget (punkt 33);

O. der henviser til, at en overenskomst på grundlag af fælles retningslinjer mellem de tre 
institutioner vedrørende Kommissionens tilbagetrækning og i nødvendigt omfang ændring af 
forslag til retsakter ville bidrage positivt til mere effektive lovgivningsprocedurer,

1. glæder sig over Kommissionens meddelelse af 27. september 2005 og mener, at 
tilbagetrækningen eller ændringen af størstedelen af de nævnte forslag reelt vil bidrage til at 
forenkle Fællesskabets lovgivningsrammer, men fastholder, at Kommissionen i passende 

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0194, bilag.
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omfang bør tage hensyn til de indvendinger, som Europa-Parlamentets formand fremsatte i sin
skrivelse af 23. januar 2006;

2. bifalder, at Kommissionen inden vedtagelsen af sin endelige holdning tog sine forslag op til 
fornyet overvejelse i lyset af Parlamentets indvendinger; erkender, at Kommissionen i de 
tilfælde, hvor den ikke har godkendt disse indvendinger, har anført grundene hertil, og at den i 
nogle tilfælde også har angivet mulige initiativer, hvormed Parlamentets ønsker kunne 
imødekommes;

3. understreger, at Kommissionen i forbindelse med lignende procedurer fremover bør redegøre 
for de specifikke årsager til tilbagetrækningen eller ændringen af hvert enkelt forslag og ikke 
blot påberåbe sig generelle principper, der ikke tydeligt forklarer, hvorfor Kommissionen 
mener, at et specifikt forslag skal trækkes tilbage eller ændres;

4. glæder sig over, at Kommissionen tager hensyn til målene i Lissabondagsordenen, før den 
foreslår, at et lovforslag skal trækkes tilbage; beklager derfor, at Kommissionen har trukket 
forslaget til et direktiv om statutten for et europæisk gensidigt selskab tilbage, selv om det er et 
af de væsentlige elementer i Lissabonstrategien; er overrasket over, at Kommissionen angiver 
mangfoldigheden i national lovgivning som et argument mod fællesskabsinitiativer; opfordrer 
derfor Kommissionen til at vedtage et initiativ før årets udgang for at gøre det muligt at 
udarbejde en statut for et europæisk gensidigt selskab og en europæisk forening;

5. opfordrer Kommissionen til, at den umiddelbart efter udpegelsen udarbejder og forelægger en 
liste for Parlamentet og Rådet over de af den tidligere kommissions forslag, som den agter at 
fastholde;

6. opfordrer Kommissionen til at lade sit årlige lovgivnings- og arbejdsprogram omfatte en liste 
over forslag, som den agter at trække tilbage eller ændre, således at Parlamentet kan give udtryk 
for sin holdning i overensstemmelse med sine beføjelser i henhold til traktaterne og de 
procedurer, der er fastlagt i rammeaftalen af 26. maj 2005;

7. noterer sig, at Kommissionens mulighed for at trække et forslag til retsakt tilbage ikke er nævnt 
i nogen bestemmelse i de eksisterende traktater, mens muligheden for at ændre et forslag til 
retsakt er dækket af det princip, at Kommissionen kan ændre sit forslag under hele forløbet af de 
procedurer, der fører frem til vedtagelse af en fællesskabsretsakt, jf. EF-traktatens artikel 250, 
stk. 2; erkender, at dette princip ligeledes finder anvendelse på den fælles beslutningsprocedure, 
jf. artikel 251, og samarbejdsproceduren, jf. artikel 252;

8. erkender imidlertid, at Kommissionens tydeligt afgrænsede mulighed for at trække et lovforslag 
tilbage under de procedurer, der fører frem til dets vedtagelse

– er et resultat af Kommissionens lovgivningsmæssige initiativret og logisk supplerer dens 
mulighed for at ændre et forslag,

– kan bidrage til at styrke Kommissionens rolle i lovgivningsproceduren og

– kan opfattes som et positivt element, når det gælder om at sikre, at de procedurer, der fører 
frem til vedtagelsen af en fællesskabsretsakt, og den interinstitutionelle dialog sigter mod 
at fremme Fællesskabets interesser;



DV\779820DA.doc 133/369 PE423.766v01-00

DA

9. fastholder imidlertid, at denne mulighed skal ses i lyset af de forskellige institutioners beføjelser 
i lovgivningsprocessen som defineret i traktaterne og i overensstemmelse med princippet om 
loyalt samarbejde mellem institutionerne;

10. understreger, at muligheden for at trække et forslag tilbage eller ændre det ikke må ændre hver 
enkelt institutions rolle i lovgivningsprocessen på en måde, der kan bringe den 
interinstitutionelle ligevægt i fare, og at muligheden for tilbagetrækning ikke er ensbetydende 
med en anerkendelse af en slags "vetoret" for Kommissionen;

11. understreger, at tilbagetrækningen eller ændringen af lovforslag skal være underlagt samme 
generelle principper, som gælder for Kommissionens forelæggelse af forslag, dvs. at de skal 
være i Fællesskabets interesse og skal være behørigt begrundet;

12. mener, at det ville være et positivt skridt i retning af at lette lovgivningsprocessen og dialogen 
mellem institutionerne at lade institutionerne definere fælles retningslinjer for Kommissionens 
tilbagetrækning eller ændring af lovforslag som et supplement til de relevante principper, der 
allerede er fastlagt i rammeaftalen mellem Parlamentet og Kommissionen og den 
interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, uden at underkende Domstolens ret til at definere 
det præcise omfang af og grænserne for de beføjelser, som institutionerne har ifølge traktaterne;

13. foreslår følgende retningslinjer for Kommissionens tilbagetrækning og ændring af lovforslag:

a) Kommissionen kan i princippet trække et lovforslag tilbage eller ændre det på et hvilket 
som helst tidspunkt under de procedurer, der fører frem til dets vedtagelse, så længe Rådet 
ikke har truffet afgørelse, hvilket betyder, at Kommissionen i den fælles 
beslutningsprocedure og samarbejdsproceduren ikke længere kan trække forslaget tilbage, 
når Rådet har vedtaget sin fælles holdning, medmindre Rådet i sin afgørelse om den fælles 
holdning har overskredet sine beføjelser til at ændre Kommissionens forslag, så afgørelsen 
i virkeligheden udgør et lovgivningsinitiativ fra Rådet selv, hvilket der ikke er taget højde 
for i traktaten,

b) når Parlamentet har forkastet et forslag til retsakt eller stillet væsentlige ændringsforslag til 
det, eller når Parlamentet på anden måde har anmodet Kommissionen om at trække et 
lovforslag tilbage eller ændre det i væsentlig grad, skal Kommissionen tage denne 
holdning i betragtning på behørig vis; hvis Kommissionen af væsentlige årsager beslutter 
ikke at følge Parlamentets holdning, skal den redegøre for årsagerne til denne beslutning i 
en erklæring til Parlamentet,

c) når Kommissionen agter at trække et lovforslag tilbage eller ændre det på eget initiativ, 
skal den på forhånd underrette Parlamentet om sine hensigter; Parlamentet skal underrettes 
i god tid, således at det får mulighed for at give udtryk for sin holdning til spørgsmålet, og 
redegørelsen skal omfatte en tydelig forklaring af årsagerne til, at Kommissionen mener, at 
et specifikt forslag skal trækkes tilbage eller ændres; Kommissionen skal tage Parlamentets 
holdning i betragtning; hvis Kommissionen af væsentlige årsager beslutter at trække sit 
forslag tilbage eller ændre det mod Parlamentets ønsker, skal den redegøre for årsagerne til 
denne beslutning i en erklæring til Parlamentet;

14. understreger, at Kommissionens hensyntagen til Parlamentets holdning for så vidt angår 
tilbagetrækningen eller ændringen af lovforslag er et væsentligt element i den politiske tillid, der 
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danner grundlaget for et loyalt samarbejde mellem de to institutioner;

15. mener, at hvis Kommissionen trækker et forslag tilbage eller ændrer det væsentligt på en måde, 
som berører Parlamentets lovgivningsmæssige beføjelser, bør sagen henvises til politisk 
behandling i de relevante politiske organer i Parlamentet; mener endvidere, at de to grene af 
lovgivningsmyndigheden, hvis Kommissionen trækker et forslag tilbage eller ændrer det på en 
måde, som berører de to grenes lovgivningsmæssige beføjelser, kan betragte denne 
tilbagetrækning som værende uden virkning og fortsætte proceduren i henhold til traktaterne 
frem til en efterfølgende vedtagelse af den pågældende retsakt;

16. mener, at Kommissionen, når et lovforslag er udarbejdet i overensstemmelse med artikel 138, 
skal informere de europæiske arbejdsmarkedsparter, hvis den agter at trække lovforslaget 
tilbage eller ændre det i væsentlig grad;

17. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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Europa-Parlamentets beslutning af 22. maj 2007 om vedtagelse af den fælles erklæring om 
den praktiske gennemførelse af den fælles beslutningsprocedure (2005/2125(ACI)) -
Betænkning af Jo Leinen

Euroopa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

– der henviser til sin beslutning af 5. maj 1999 om den fælles erklæring om den praktiske 
gennemførelse af den fælles beslutningsprocedure1,

– der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 8. marts 2007,

– der henviser til udkastet til den reviderede fælles erklæring om den praktiske gennemførelse af 
den fælles beslutningsprocedure (herefter benævnt "reviderede erklæring")

– der henviser til forretningsordenens artikel 120, stk. 1, og til punkt XVIII, stk. 4 i bilag VI,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-0142/2007),

A. der henviser til, at den stadige udvidelse af anvendelsesområdet for den fælles 
beslutningsprocedure øger dennes betydning for EU's lovgivningsproces og ændrer karakteren 
af de interinstitutionelle forbindelser mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen, 

B. der henviser til Parlamentets, Rådets og Kommissionens bestræbelser på at gøre EU's 
lovgivningsproces mere åben, samordnet, effektiv og demokratisk,

C. der henviser til, at selvom den fælles erklæring fra 1999 om den praktiske gennemførelse af den 
fælles beslutningsprocedure har vist sin levedygtighed, har anvendelsen af den i praksis med 
tiden vist, at der er behov for at ændre den, 

D. der henviser til, at de gentagne udvidelser af Den Europæiske Union har ført nye udfordringer 
med sig, hvad angår både en bedre samordning af procedurerne og den bedst mulige udnyttelse 
af ressourcerne,

E. der henviser til, at den reviderede erklæring lever op til disse forventninger og muliggør en 
konstruktiv og fleksibel videreudvikling af det interinstitutionelle samarbejde,

F. der henviser til, at interinstitutionelle aftaler og rammeaftaler har vidtrækkende betydning, og at 
det for at lette adgangen til dem og sikre åbenhed er meget vigtigt, at alle nugældende aftaler 
samles og udgives som et bilag til Parlamentets forretningsorden,

1. bekræfter på ny sin opslutning omkring principperne om åbenhed, ansvarlighed og effektivitet 
og behovet for at forenkle EU's lovgivningsproces under overholdelse af gældende 
fællesskabsret; 

                                               
1 EFT C 279 af 1.10.1999, s. 229.
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2. hilser den reviderede erklæring velkommen, idet den både forbedrer strukturen og indholdet af 
1999-erklæringen ved at tilføje en række vigtige bestemmelser, der bringer dokumentet på 
niveau med nuværende bedste praksis, og som har til formål at styrke samarbejdet mellem de tre 
institutioner som led i en forbedring af effektiviteten og kvaliteten af EU-lovgivningen;

3. henstiller til, at Parlamentet vedtager en fremgangsmåde for harmoniseringen af den måde, de 
forskellige parlamentsudvalg håndterer trilogerne på, ved at indføre en række bestemmelser for 
parlamentsdelegationernes sammensætning og for kravene til fortrolighed omkring dette 
arbejde;

4. udtrykker især tilfredshed med følgende forbedringer indeholdt i den reviderede erklæring:

a) de nye bestemmelser for deltagelse i Parlamentets udvalgsmøder af repræsentanter for 
Rådet og for anmodninger om oplysninger om Rådets holdning; disse udgør tilsammen et 
vigtigt skridt til opfyldelse af målsætningen om en bedre dialog mellem 
lovgivningsmyndighedens to parter; 

b) anerkendelsen af princippet om, at aftaler indgået mellem institutionerne under uformelle 
forhandlinger afsluttes med fremsendelsen af en skrivelse;

c) bekræftelse af princippet om, at Parlamentets og Rådets tjenestegrene samarbejder på lige 
fod ved den juridisk-sproglige revision;

d) aftalen om så vidt muligt at lade underskrivelsen af vigtige vedtagne tekster finde sted ved 
en fælles ceremoni under overværelse af medierne og at udsende fælles pressemeddelelser 
og afholde fælles pressekonferencer ved offentliggørelsen af det positive resultat af 
lovgivningsprocessen;

5. er overbevist om, at den reviderede erklæring vil bidrage til at skabe øget åbenhed og 
offentlighed omkring lovgivningsarbejdet under den fælles beslutningsprocedure; 

6. godkender den til nærværende afgørelse vedlagte reviderede erklæring og beslutter at opføre 
den som bilag til sin forretningsorden; opfordrer til, at den reviderede erklæring offentliggøres i 
Den Europæiske Unions Officielle Tidende;

7. pålægger sin formand at sende denne afgørelse med dens bilag til Rådet og Kommissionen.



DV\779820DA.doc 137/369 PE423.766v01-00

DA



BILAG
EUROPA-PARLAMENTET

RÅDET

KOMMISSIONEN

FÆLLES ERKLÆRING OM DEN PRAKTISKE GENNEMFØRELSE AF DEN FÆLLES 
BESLUTNINGSPROCEDURE (ARTIKEL 251 I EF-TRAKTATEN)

GENERELLE PRINCIPPER

1. Europa Parlamentet, Rådet og Kommissionen, i det følgende benævnt "institutionerne", 
konstaterer, at den nuværende praksis med kontakter mellem Rådets formandskab, Kommis¬sionen 
og formændene for Parlamentets udvalg og/eller ordførere og mellem Forligsudvalgets to formænd 
har vist sig at fungere.

2. Institutionerne bekræfter, at denne praksis, der har udviklet sig i alle faser af den fælles 
beslutningsprocedure, fortsat skal fremmes. Institutionerne forpligter sig til at gennemgå deres 
arbejdsmetoder for endnu mere effektivt at udnytte alle de muligheder, der ligger i den fælles 
beslutningsprocedure som fastlagt i EF-traktaten.

3. Denne fælles erklæring klargør disse arbejdsmetoder, og hvordan de skal gennemføres i praksis. 
Den supplerer den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning , særlig dens bestemmelser om 
den fælles beslutningsprocedure. Institutionerne forpligter sig til fuldt ud at respektere sådanne 
forpligtelser på linje med principperne om åbenhed, ansvarlighed og effektivitet. I den forbindelse 
bør institutionerne drage særlig omsorg for at gøre fremskridt med at forenkle forslag under 
overholdelse af gældende fællesskabsret.

4. Institutionerne samarbejder loyalt under hele proceduren med henblik på at tilnærme deres 
holdninger mest muligt til hinanden, således at de skaber mulighed for eventuelt at vedtage retsakter 
på et tidligt stadium i proceduren.

5. Med henblik herpå samarbejder de gennem passende interinstitutionelle kontakter for at følge 
fremskridtet i arbejdet og undersøge, hvorvidt der er overensstemmelse under alle stadier af den 
fælles beslutningsprocedure.

6. Institutionerne forpligter sig til regelmæssigt at udveksle informationer om udviklingen i de 
forskellige sager under den fælles beslutningsprocedure, under overholdelse af deres respektive 
forretningsordener. Med henblik på en logisk og samordnet afvikling af arbejdet sørger 
institutionerne for så vidt muligt at samordne deres respektive tidsplaner. De søger derfor at opstille 
en vejledende tidsplan for de forskellige stadier indtil den endelige vedtagelse af de forskellige 
lovforslag under fuld hensyntagen til beslutningstagningsprocessens politiske karakter.

7. Samarbejdet mellem de tre institutioner som led i den fælles beslutningsprocedure sker ofte i 
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form af trepartsmøder ("triloger"). Dette trilogsystem har vist sin levedygtighed og fleksibilitet ved 
markant at øge mulighederne for at nå til enighed under første- eller andenbehandlingen, ligesom 
systemet har bidraget til at forberede arbejdet i Forligsudvalget.

8. Sådanne møder foregår ofte i uformelle rammer. De kan holdes på alle stadier af proceduren og 
på forskellige repræsentationsniveauer afhængig af arten af de forventede drøftelser. Hver 
institution udpeger i overensstemmelse med sin egen forretningsorden sine deltagere i hvert møde, 
definerer sit mandat til forhandlingerne og informerer i god tid de andre institutioner om 
arrangementer i forbindelse med møderne.

9. Eventuelle udkast til kompromistekster, der vil blive forelagt på et kommende møde, fremsendes 
så vidt muligt til alle deltagere forud for mødet. For at øge åbenheden bekendtgøres triloger, der 
afholdes i Europa-Parlamentet og Rådet, hvor dette er praktisk muligt.

10. Formandskabet søger at deltage i møderne i de parlamentariske udvalg. I givet fald behandler 
det indgående eventuelle anmodninger om information om Rådets holdning.

FØRSTEBEHANDLING

11. Institutionerne samarbejder loyalt med henblik på at tilnærme deres holdninger mest muligt til 
hinanden, således at retsakten så vidt muligt kan vedtages ved førstebehandlingen.

Enighed ved førstebehandlingen i Europa-Parlamentet

12. De nødvendige kontakter etableres for at lette afviklingen af proceduren under 
førstebehandlingen.

13. Kommissionen støtter sådanne kontakter og udøver sin initiativret konstruktivt for at fremme en 
tilnærmelse mellem Rådets og Europa Parlamentets holdninger under overholdelse af den 
interinstitutionelle ligevægt og den rolle, traktaten giver den.

14. Hvis der er nået til enighed ved uformelle forhandlinger på trilogmøder, fremsender formanden 
for Coreper i en skrivelse til formanden for parlamentsudvalget detaljer om indholdet af aftalen i 
form af ændringer til Kommissionens forslag. Denne skrivelse skal angive, at Rådet er rede til at 
acceptere dette resultat, med forbehold af juridisk-sproglig verifikation, hvis det bekræftes ved 
afstemningen i plenum. En kopi af denne skrivelse fremsendes til Kommissionen.

15. Når en sag således står umiddelbart overfor at blive afsluttet ved førstebehandlingen, informeres 
der snarest muligt på en let tilgængelig måde om, at det er hensigten at indgå en aftale.

Enighed på stadiet med den fælles holdning

16. Hvis der ikke er nået til enighed før Parlamentets førstebehandling, kan kontakterne fortsættes 
med henblik på at nå til enighed på stadiet med den fælles holdning.

17. Kommissionen støtter sådanne kontakter og udøver sin initiativret konstruktivt for at fremme en 
tilnærmelse mellem Rådets og Europa Parlamentets holdninger under overholdelse af den 
interinstitutionelle ligevægt og den rolle, traktaten giver den.

18. Hvis der nås til enighed, meddeler formanden for parlamentsudvalget i en skrivelse til 
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formanden for Coreper sin indstilling til plenum om at acceptere den fælles holdning uden 
ændringer, med forbehold af Rådets bekræftelse af den fælles holdning og juridisk-sproglig 
verifikation. En kopi af denne skrivelse fremsendes til Kommissionen.

ANDENBEHANDLING

19. Rådet redegør i sin begrundelse så klart som muligt for grundene til sin fælles holdning. Europa 
Parlamentet tager under andenbehandlingen mest muligt hensyn til denne begrundelse og til 
Kommissionens udtalelse.

20. Før Rådet fremsender sine fælles holdninger, bestræber det sig på at samarbejde med Europa-
Parlamentet og Kommissionen om at fastsætte, hvornår de skal fremsendes, for at sikre maksimal 
effektivitet af lovgivningsproceduren ved andenbehandlingen.

Enighed ved andenbehandlingen i Europa-Parlamentet

21. Passende kontakter fortsættes, så snart den fælles holdning er fremsendt til Parlamentet, med 
henblik på en bedre forståelse af de respektive holdninger og for at gøre det muligt at afslutte 
lovgivningsproceduren hurtigst muligt.

22. Kommissionen støtter sådanne kontakter og afgiver sin udtalelse med henblik på at fremme en 
tilnærmelse af Rådets og Europa Parlamentets holdninger under overholdelse af den 
interinstitutionelle ligevægt og den rolle, traktaten giver den.

23. Hvis der er nået til enighed ved uformelle forhandlinger på trilogmøder, fremsender formanden 
for Coreper i en skrivelse til formanden for parlamentsudvalget detaljer om indholdet af aftalen i 
form af ændringer til den fælles holdning. Denne skrivelse skal angive, at Rådet er rede til at 
acceptere dette resultat, med forbehold af juridisk-sproglig verifikation, hvis det bekræftes ved 
afstemningen i plenum. En kopi af denne skrivelse fremsendes til Kommissionen.

FORLIGSPROCEDURE

24. Hvis det viser sig, at Rådet ikke vil kunne acceptere alle Europa-Parlamentets ændringer ved 
andenbehandlingen, og når Rådet er klar til at forelægge sin holdning, afholdes en første trilog. 
Hver institution udpeger i overensstemmelse med sin egen forretningsorden sine deltagere i hvert 
møde og definerer sit mandat til forhandlingerne. Kommissionen oplyser tidligst muligt begge 
delegationer om, hvordan den agter at udtale sig om Europa-Parlamentets ændringer ved 
andenbehandlingen.

25. Trilogmøder afholdes under hele forligsproceduren for at løse udestående spørgsmål og skabe 
grundlag for at nå til enighed i Forligsudvalget. Resultaterne af trilogerne skal drøftes og eventuelt 
godkendes på møder i de respektive institutioner.

26. Forligsudvalget indkaldes af formanden for Rådet efter aftale med formanden for Europa 
Parlamentet og under overholdelse af traktatens bestemmelser.

27. Kommissionen deltager i Forligsudvalgets arbejde og tager de nødvendige initiativer til at 
tilnærme Europa Parlamentets og Rådets holdninger til hinanden. Disse initiativer kan bl.a. bestå i 
at udarbejde udkast til kompromistekster på grundlag af Rådets og Europa Parlamentets holdninger 
og under overholdelse af den rolle, traktaten giver Kommissionen.
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28. Formandskabet for Forligsudvalget udøves i fællesskab af formanden for Europa Parlamentet og 
formanden for Rådet. Forligsudvalgets møder ledes på skift af en af de to formænd. 

29. Datoerne for Forligsudvalgets møder samt dagsordenen for møderne fastsættes efter fælles 
aftale mellem de to formænd med henblik på, at Forligsudvalget kan fungere effektivt under hele 
forligsproceduren. Kommissionen høres om de påtænkte datoer. Europa Parlamentet og Rådet 
afsætter passende vejledende datoer til forligsarbejde og underretter Kommissionen herom.

30. De to formænd kan sætte flere sager på dagsordenen på ethvert møde i Forligsudvalget. Ud over 
hovedpunktet ("B-punkt"), hvor der endnu ikke er nået til enighed, kan forligsprocedurer om andre 
emner åbnes og/eller afsluttes uden drøftelser om disse punkter ("A-punkt").

31. Under overholdelse af traktatens bestemmelser om frister tager Europa Parlamentet og Rådet så 
vidt muligt hensyn til tidsplanerne, herunder institutionernes mødefrie perioder og valg til Europa 
Parlamentet. Afbrydelser i arbejdet bør under alle omstændigheder være så korte som muligt.

32. Forligsudvalgets møder afholdes på skift i Europa Parlamentet og i Rådet med henblik på en 
ligelig deling af faciliteter, herunder tolkefaciliteter.

33. Forligsudvalget arbejder på grundlag af Kommissionens forslag, Rådets fælles holdning og 
Kommissionens udtalelse herom, de af Europa Parlamentet foreslåede ændringer, Kommissionens 
udtalelse om Europa Parlamentets ændringer og et fælles arbejdsdokument for Europa-Parlamentets 
og Rådets delegationer. Dette arbejdsdokument skal gøre det let for brugerne at identificere de 
udestående spørgsmål og orientere sig grundigt om dem. Kommissionen forelægger som hovedregel 
sin udtalelse inden tre uger efter den officielle modtagelse af resultatet af Europa Parlamentets 
afstemning og senest ved indledningen af Forligsudvalgets arbejde.

34. Formændene kan forelægge tekster for Forligsudvalget til godkendelse.

35. Når Forligsudvalget er nået til enighed om det fælles udkast, konstateres dette enten på et møde 
i Forligsudvalget eller senere ved en brevveksling mellem de to formænd. En kopi af disse breve 
sendes til Kommissionen.

36. Når Forligsudvalget til enighed om et fælles udkast, forelægges det efter en juridisk sproglig 
gennemgang for formændene til godkendelse. Under ekstraordinære omstændigheder kan et 
foreløbigt fælles udkast dog forelægges formændene til godkendelse for at overholde tidsfristerne.

37. Formændene fremsender det således godkendte fælles udkast til Europa Parlamentets formand 
og til Rådets formand med en skrivelse undertegnet af begge. Kan Forligsudvalget ikke nå til 
enighed om et fælles udkast, underretter de to formænd Europa Parlamentets formand og Rådets 
formand herom med en skrivelse undertegnet af begge. Disse skrivelser fungerer som protokol. 
Kopi af skrivelserne sendes til Kommissionen til orientering. Arbejdsdokumenter benyttet under 
forligsproceduren bliver tilgængelige i hver institutions register, så snart proceduren er afsluttet.

38. Forligsudvalgets sekretariat varetages i fællesskab af Rådets og Europa Parlamentets 
generalsekretariater i samarbejde med Kommissionens generalsekretariat.

GENERELLE BESTEMMELSER

39. Finder Europa Parlamentet eller Rådet det absolut nødvendigt at forlænge de frister, der er 
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fastsat i artikel 251 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, underretter de 
formanden for den anden institution og Kommissionen.

40. Når institutionerne til enighed ved første- eller andenbehandling eller under 
forligsforhandlingerne, færdiggøres den tekst, der er nået til enighed om, i snævert samarbejde og 
efter fælles aftale mellem Europa Parlamentets og Rådets juridiske sprogtjenester.

41. Der kan ikke foretages nogen ændringer i en kompromistekst, der er nået til enighed om, uden 
eksplicit godkendelse fra både Parlamentets og Rådets repræsentanter på det relevante niveau.

42. Færdiggørelsen foretages med nødvendigt hensyn til de forskellige procedurer i de to 
institutioner, særlig med hensyn til overholdelse af frister for afslutning af interne procedurer. 
Institutionerne forpligter sig til ikke at bruge de fastsatte frister for den juridisk-sproglige 
færdiggørelse af retsakter til at genoptage drøftelserne om materielle spørgsmål.

43. Parlamentet og Rådet enes om en fælles præsentation af de tekster, der er udarbejdet af de to 
institutioner i fællesskab.

44. Institutionerne forpligter sig til så vidt muligt at benytte gensidigt acceptable 
standardformuleringer til indsættelse i retsakter, der vedtages efter den fælles beslutningsprocedure, 
særlig med hensyn til bestemmelser om udøvelse af gennemførelsesbeføjelser (i overensstemmelse 
med komitologiafgørelsen1), ikrafttræden, omsætning i national ret og anvendelse af retsakter og 
respekt for Kommissionens initiativret.

45. Institutionerne bestræber sig på at holde en fælles pressekonference for at informere om det 
heldige udfald af lovgivningsprocessen ved første- eller andenbehandlingen eller i Forligsudvalget. 
De bestræber sig også på at udsende fælles pressemeddelelser.
46. Når Europa Parlamentet og Rådet har vedtaget retsakten efter den fælles beslutningsprocedure, 
undertegnes den af Europa Parlamentets formand og af Rådets formand samt af de to institutioners 
generalsekretærer.
47. De to institutioners formænd modtager teksten til underskrift på deres respektive sprog og 
undertegner så vidt muligt teksten samtidig ved en fælles, månedlig ceremoni for at undertegne 
vigtige sager under overværelse af medierne.
48. Den således undertegnede tekst fremsendes til EU tidende. Offentliggørelsen i EU-tidende sker 
normalt inden for en frist af to måneder efter, at Europa-Parlamentet og Rådet har vedtaget 
retsakten.
49. Opdager en af institutionerne en materiel eller indlysende fejl i en tekst (eller i en af de 
sproglige udgaver), underretter den straks de øvrige institutioner. Vedrører denne fejl en retsakt, der 
endnu ikke er vedtaget af nogen af institutionerne, udarbejder Europa Parlamentets og Rådets 
juridiske sprogeksperter i snævert samarbejde det nødvendige korrigendum. Vedrører fejlen en 
tekst, der allerede er vedtaget af en eller begge institutioner, vedtager Europa Parlamentet og Rådet 
- uanset om teksten er offentliggjort eller ej - efter fælles aftale en berigtigelse udarbejdet i 
overensstemmelse med deres respektive procedurer.

                                               
1 Rådets afgørelse af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de 

gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23). Afgørelsen er ændret ved 
afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 27.7.2006, s. 11).
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Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 17. juli 2006 om udkast til Rådets 
afgørelse af om ændring af Rådets afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere 
vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen
(2002/0298(CNS)) - Betænkning af Richard Corbett

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 202, tredje 
led,

– der henviser til artikel I - 36 i traktaten om en forfatning for Europa1,

– der henviser til Rådets udkast (10126/1/2006)2,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2002)0719)3 og dens ændrede forslag
(KOM(2004)0324)4,

– der henviser til sin holdning af 2. september 20035,

– hørt af Rådet på ny, jf. EF-traktatens artikel 202 (C6-0190/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 55, stk. 3,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-0236/2006),

1. godkender Rådets udkast;

2. anmoder sit kompetente udvalg om at undersøge, om det vil være hensigtsmæssigt at ændre 
forretningsordenen, navnlig artikel 81, med henblik på at sætte Parlamentet i stand til at gøre 
brug af sine rettigheder i henhold til den nye forskriftsprocedure med kontrol på de bedst mulige 
vilkår;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

                                               
1 EUT C 310 af 16.12.2004, s. 1.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
3 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
4 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
5 EUT C 76 E af 25.3.2004, s. 82.
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Europa-Parlamentets beslutning af 6. juli 2006 om indgåelse af en interinstitutionel aftale i 
form af en fælles erklæring om udkast til Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse 
1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (ny forskriftsprocedure med kontrol)
(2006/2152(ACI)) - Betænkning af Richard Corbett

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 202, tredje 
led,

– der henviser til Rådets afgørelse af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for 
udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådets afgørelse om ændring af afgørelse 
1999/468/EF (KOM(2002)0719)2,

– der henviser til den erklæring, daværende kommissionsformand Prodi afgav over for Europa-
Parlamentet den 5. februar 2002 (Prodi-erklæringen"),

– der henviser til sin holdning af 2. september 20033,

– der henviser til sin beslutning af 5. februar 2002 om gennemførelsen af lovgivning om 
finansielle tjenesteydelser4;

– der henviser til Kommissionens ændrede forslag (KOM(2004)0324)5,

– der henviser til Rådets udkast (10126/1/2006 – C6-0190/2006)6,

– der henviser til udkastet til fælles erklæring (10125/2006 - C6-0208/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 120, stk. 1,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-0237/2006),

A. der henviser til, at Rådet og Kommissionen sidste efterår vedtog at indlede forhandlinger om 
muligheden for at videreføre reformen af udvalgsprocedurerne på grundlag af Kommissionens 
ændrede forslag,

B. der henviser til, at Formandskonferencen den 10. november 2005 besluttede at indlede drøftelser 
med Rådet og Kommissionen om udvalgsprocedurerne og med dette for øje gav formanden for 
Udvalgsformandskonferencen og ordføreren for det korresponderende udvalg et mandat, som 

                                               
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
3 EUT C 76 E af 25.3.2004, s. 82.
4 EFT C 284 E af 21.11.2002, s. 115.
5 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
6 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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blev fornyet den 19. januar 2006,

C. der henviser til, at disse drøftelser har udmøntet sig i et udkast til ny procedure og udkast til 
erklæringer i tilknytning til den afgørelse, der skal træffes om denne procedure,

D. der henviser til, at der herved i 1999-afgørelsen om komitologi vil blive indarbejdet en ny 
procedure benævnt "forskriftsprocedure med kontrol", der vil give Europa-Parlamentet og Rådet 
ret til på lige fod at kontrollere og eventuelt forkaste "kvasi-lovgivningsmæssige" 
gennemførelsesforanstaltninger til en retsakt, der er vedtaget efter den fælles 
beslutningsprocedure,

E. der henviser til, at forfatningstraktaten, der er undertegnet af alle regerings- og statschefer, giver 
Parlamentet ret til at tilbagekalde delegationen af beføjelser (artikel I-36), men at den endelige 
kompromistekst til en ny forskriftsprocedure med kontrol ikke omfatter en sådan ret; der 
påpeger, at retten til at tilbagekalde en delegation af beføjelser derfor fortsat vil være et 
afgørende krav fra Europa-Parlamentets side, som bl.a. vil kunne opfyldes gennem 
forfatningstraktaten;

F. der henviser til, at afgørelsen vil blive ledsaget af en fælles erklæring fra Europa- Parlamentet, 
Rådet og Kommissionen, en erklæring fra Kommissionen til optagelse i Rådets protokol, og 
erklæringer fra Kommissionen vedrørende gennemførelsen og anvendelsen af den nye 
procedure,

G. der henviser til, at disse erklæringer afspejler vigtige punkter, som de tre institutioner har 
fremført under forhandlingerne, og uden hvilke der ikke havde kunnet opnås noget kompromis 
om den nye procedure, og dens virkning i praksis ikke havde kunnet sikres,

1. godkender indgåelsen af aftalen i form af en fælles erklæring, der er vedføjet som bilag;

2. noterer sig den erklæring, Kommissionen har afgivet i forbindelse med den fælles erklæring, og 
hvori den giver tilsagn om at træffe foranstaltninger vedrørende gennemsigtighed;

3. noterer sig de erklæringer, Kommissionen har afgivet ved samme lejlighed for så vidt angår 
sprogordningen og begyndelsestidspunktet for kontrolperioden og tilpasningen af gældende 
retsakter;

4. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.
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Erklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen
1. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen hilser med tilfredshed den forestående 

vedtagelse af Rådets afgørelse om ændring af Rådets afgørelse af 28. juni 1999 om 
fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der 
tillægges Kommissionen1. Ved at der i afgørelsen fra 1999 indarbejdes en ny procedure 
benævnt "forskriftsprocedure med kontrol", får lovgiveren mulighed for at kontrollere 
vedtagelsen af "kvasi-lovgivningsmæssige" gennemførelsesforanstaltninger til en retsakt, 
der er vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure.

2. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen understreger, at denne afgørelse inden for 
rammerne af den nuværende traktat på en horisontal og tilfredsstillende måde imødekommer 
Europa-Parlamentets ønsker om at kontrollere gennemførelsen af retsakter, der er vedtaget 
efter den fælles beslutningsprocedure.

3. Uden at det berører de lovgivende myndigheders beføjelser erkender Europa- Parlamentet 
og Rådet, at principperne om god lovgivning kræver, at gennemførelsesbeføjelserne 
tillægges Kommissionen uden tidsbegrænsning. Når det er nødvendigt at foretage en 
tilpasning inden for en given frist, finder Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
imidlertid, at en bestemmelse, der anmoder Kommissionen om at forelægge et forslag om 
ændring eller ophævelse af bestemmelserne om delegation af gennemførelsesbeføjelserne, 
kan styrke lovgiverens kontrol.

4. Denne nye procedure finder straks fra ikrafttrædelsen anvendelse på de 
kvasilovgivningsmæssige foranstaltninger, der foreskrives i retsakter, som vedtages efter 
den fælles beslutningsprocedure, herunder også de foranstaltninger, der foreskrives i
retsakter, som fremover vedtages på området finansielle tjenesteydelser ("Lamfalussy"-
retsakter). Derimod må retsakter vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, som 
allerede er trådt i kraft, for at proceduren kan finde anvendelse på dem, tilpasses efter de 
gældende procedurer, således at forskriftsproceduren i artikel 5 i afgørelse 1999/468/EF kan 
erstattes af forskriftsproceduren med kontrol, hver gang der er tale om foranstaltninger, der 
henhører under denne procedures anvendelsesområde.

5. Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen finder det presserende at tilpasse følgende 
retsakter:

a) Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ernærings- og sundhedsanprisninger 
af fødevarer (endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende)

b) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om omarbejdning af Rådets direktiv 
93/6/EØF af 15. marts 1993 om kravene til investeringsselskabers og 
kreditinstitutters kapitalgrundlag (endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende)

c) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om omarbejdning af Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 2000/12/EF af 20. marts 2000 om adgang til at optage og udøve 
virksomhed som kreditinstitut (endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende)

d) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/43/EF af 17. maj 2006 om lovpligtig 
                                               
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23.
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revision af årsregnskaber og konsoliderede regnskaber, om ændring af Rådets 
direktiv 78/660/EØF og 83/349/EØF og om ophævelse af Rådets direktiv 
84/253/EØF (EUT L157 af 9.6.2006, s.87)

e) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 562/2006 af 15.marts2006 om 
indførelse af en fællesskabskodeks for personers grænsepassage 
(Schengengrænsekodeks) (EUT L 105 af 13.4.2006, s. 1)

f) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/60/EF af 26. oktober 2005 om 
forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til 
hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (EUT L 309 af 25.11.2005, s. 
15)

g) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/32/EF af 6. juli 2005 om rammerne for 
fastlæggelse af krav til miljøvenligt design af energiforbrugende produkter og om 
ændring af Rådets direktiv 92/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
96/57/EF og 2000/55/EF (EUT L 191 af 22.7.2005, s. 29)

h) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/1/EF af 9. marts 2005 om ændring af 
Rådets direktiv 73/239/EØF, 85/611/EØF, 91/675/EØF, 92/49/EØF og 93/6/EØF og 
af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/19/EF, 98/78/EF, 2000/12/EF, 
2001/34/EF, 2002/83/EF og 2002/87/EF med henblik på indførelse af en ny 
organisationsstruktur for udvalg vedrørende finansielle tjenesteydelser (EUT L 79 af 
24.3.2005, s. 9)

i) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 396/2005 af 23. februar 2005 om 
maksimalgrænseværdier for pesticidrester i eller på vegetabilske og animalske 
fødevarer og foderstoffer og om ændring af Rådets direktiv 91/414/EØF (EUT L 70 
af 16.3.2005, s. 1)

j) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/109/EF af 15. december 2004 om 
harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, 
hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og om ændring af 
direktiv 2001/34/EF (EUT L 390 af 31.12.2004, s. 38)

k) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF af 21. april 2004 om markeder 
for finansielle instrumenter, om ændring af Rådets direktiv 85/611/EØF og 
93/6/EØF samt Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/12/EF og om 
ophævelse af Rådets direktiv 93/22/EØF (EUT L 145 af 30.4.2004, s. 1)

l) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/71/EF af 4. november 2003 om det 
prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller 
optages til handel, og om ændring af direktiv 2001/34/EF (EUT L 345 af 31.12.2003, 
s. 64)

m) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 
2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer (EUT L 268 af 18.10.2003, 
s. 1)

n) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/41/EF af 3. juni 2003 om 
arbejdsmarkedsrelaterede pensionskassers aktiviteter og tilsynet hermed (EUT L 235 
af 23.9.2003, s. 10)

o) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF af 28. januar 2003 om 
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insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug) (EUT L 96 af 12.4.2003, s. 16)

p) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/96/EF af 27. januar 2003 om affald af 
elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) (EUT L 37 af 13.2.2003, s. 24)

q) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/95/EF af 27. januar 2003 om 
begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 
(EUT L 37 af 13.2.2003, s. 19)

r) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/87/EF af 16. december 2002 om 
supplerende tilsyn med kreditinstitutter, forsikringsselskaber og 
investeringsselskaber i et finansielt konglomerat og om ændring af Rådets direktiv 
73/239/EØF, 79/267/EØF, 92/49/EØF, 92/96/EØF, 93/6/EØF og 93/22/EØF samt 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/78/EF og 2000/12/EF (EUT L 35 af 
11.2.2003, s. 1)

s) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1606/2002 af 19. juli 2002 om 
anvendelse af internationale regnskabsstandarder (EFT L 243 af 11.9.2002, s. 1)

t) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/107/EF af 21. januar 2002 om ændring 
af Rådets direktiv 85/611/EØF om samordning af love og administrative 
bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer 
(investeringsinstitutter) med henblik på en regulering af administrationsselskaber og 
forenklede prospekter (EFT L41 af 13.2.2002, s. 20)

u) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for humanmedicinske lægemidler (EFT L 311 af 
28.11.2001, s. 67)

v) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/18/EF af 12. marts 2001 om udsætning 
i miljøet af genetisk modificerede organismer og om ophævelse af Rådets direktiv 
90/220/EØF (EFT L 106 af 17.4.2001, s. 1)

w) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 
327 af 22.12.2000, s. 1)

x) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/53/EF af 18. september 2000 om 
udrangerede køretøjer (EFT L 269 af 21.10.2000, s. 34)

y) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om 
markedsføring af biocidholdige produkter (EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1)

I dette øjemed har Kommissionen meddelt, at den snarest vil forelægge Europa-Parlamentet 
og Rådet forslag om ændring af ovennævnte retsakter med henblik på at indarbejde 
forskriftsproceduren med kontrol og dermed ophæve eventuelle bestemmelser i disse 
retsakter, som opererer med en tidsbegrænsning af delegationen af gennemførelsesbeføjelser 
til Kommissionen. Europa-Parlamentet og Rådet vil sørge for, at disse forslag vedtages 
snarest muligt.

6. I overensstemmelse med den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning (2003/C 321/01) 
erindrer Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om den vigtige rolle, som 
gennemførelsesforanstaltninger spiller i lovgivningen. Desuden mener de, at de generelle 
principper i den interinstitutionelle overenskomst om fælles retningslinjer for EF-
lovgivningens affattelse (1999/C 73/01) under alle omstændigheder bør finde anvendelse på 
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generelle foranstaltninger, der vedtages efter den nye forskriftsprocedure med kontrol.
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Europa-Parlamentets beslutning af 8. maj 2008 om indgåelse af en interinstitutionel aftale 
mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om gennemførelsesbestemmelser til Rådets 
afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, som ændret ved afgørelse 2006/512/EF
(2008/2002(ACI)) - Betænkning af Monica Frassoni

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandens skrivelse af 27. marts 2008 om fremsendelse af den 
interinstitutionelle aftale, der blev godkendt af Formandskonferencen den 12. december 2007,

– der henviser til EF-traktatens artikel 202,

– der henviser til Rådets afgørelse 2006/512 EF af 17. juli 2006 om ændring af afgørelse 
1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1,

– der henviser til udkastet til aftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere 
vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, som ændret 
ved afgørelse 2006/512/EF (herefter benævnt "den nye aftale"),

– der henviser til forretningsordenens artikel 81 og artikel 120, stk. 1,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6 0107/2008),

A. der henviser til, at Kommissionen beklageligvis har undladt at efterleve visse bestemmelser i 
aftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om gennemførelsesbestemmelser til 
Rådets afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen2 ("2000-aftalen"), for eksempel 
bestemmelsen om, at Parlamentet på samme tid som udvalgenes medlemmer og på samme 
vilkår skal have tilsendt de forskellige komitologidokumenter, idet disse dokumenter næsten 
altid fremsendes til Parlamentet for sent og i hvert fald ikke på samme tid, som de sendes til 
udvalgsmedlemmerne,

B. der henviser til, at gennemførelsesbestemmelserne til Rådets afgørelse 1999/468/EF var 
særdeles utilfredsstillende, og at de, når bortses fra bestemmelserne vedrørende den nye
forskriftsprocedure med kontrol, stadig er det, hvilket blandt andet skyldes den måde, som 
"komitologi"-databasen har fungeret på; der henviser til, at dokumenterne ofte sendes "stykvis", 
og uden nogen klar angivelse af deres status, samt af og til med en misvisende overskrift, f.eks. 
kan et udkast til gennemførelsesforanstaltninger, som endnu ikke har været sat under afstemning 
i udvalget, blive fremsendt med overskriften "right of scrutiny" (kontrolbeføjelse), når det skulle 
have været fremsendt med overskriften "right of information" (ret til information), hvilket gør 
det uklart, hvilke tidsfrister der finder anvendelse, 

                                               
1 EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11.
2 EFT L 256 af 10.10.2000, s. 19.
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C. der henviser til, at dette problem i praksis medfører en yderligere begrænsning af den allerede 
meget begrænsede kontrol, som Parlamentet har med forhold, der er undergivet 
komitologiproceduren, 

D. der henviser til, at Kommissionen nu har forpligtet sig til at oprette et elektronisk register over 
samtlige dokumenter, der fremsendes til Parlamentet, hvortil Parlamentet vil få direkte adgang, 
hvorved det bliver muligt klart at fastslå, hvilke dokumenter der indgår i den samme procedure, 
at fastslå, hvilket trin i proceduren man befinder sig på, og hvad tidsplanen er, klart at skelne 
mellem de udkast til foranstaltninger, som Parlamentet har modtaget, og det endelige udkast, der 
fremsendes efter udvalgets udtalelse, og klart at identificere samtlige ændringer i forhold til de 
dokumenter, der allerede er fremsendt til Parlamentet,

E. der henviser til, at den nye aftale er af stor praktisk betydning ikke blot for den nye 
forskriftsprocedure med kontrol, men for alle komitologiprocedurer; der henviser til, at aftalen 
kan skabe præcedens for fremtidige interinstitutionelle aftaler med et lignende sigte,

F. der henviser til, at selv om aftalen kun finder anvendelse i en kort overgangsperiode, kan den 
erfaring, der opnås i denne overgangsperiode, vise sig at blive meget lærerig, og at formålet er 
at sikre, at samtlige komitologiprocedurer mellem de tre institutioner kommer til at fungere 
tilfredsstillende efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse,

1. understreger, at såfremt det er forskriftsproceduren med kontrol, der finder anvendelse, er 
proceduren bindende for alle tre institutioner og kan ikke gøres til genstand for forhandling; 
opfordrer Rådet, Kommissionen, og alle parlamentsudvalg til at tage dette i betragtning under 
alle de relevante lovgivningsprocedurer;

2. minder om, at forskriftsproceduren med kontrol finder anvendelse ved vedtagelsen af generelle 
foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i en basisretsakt, der 
er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, herunder ved at lade visse sådanne 
bestemmelser udgå eller ved at supplere med nye ikke-væsentlige bestemmelser;

3. opfordrer Rådet og Kommissionen til, at de ved eventuelle "gråzoner", hvor det er uklart, om 
det er den nye forskriftsprocedure med kontrol eller en anden komitologiprocedure, der finder 
anvendelse, da anvender den nye forskriftsprocedure med kontrol;

4. understreger, at den nye forskriftsprocedure med kontrol udelukkende har til formål at styrke 
Parlamentets kontrolbeføjelser, og at den på ingen måde ændrer rækkevidden af de 
gennemførelsesbeføjelser, som kan tillægges Kommissionen;

5. er af den opfattelse, at den nye aftale er et skridt i den rigtige retning, for så vidt angår 
Parlamentets rettigheder og beføjelser ved udstedelsen af delegerede retsakter;

6. glæder sig over, at den nye aftale indeholder en nærmere præcisering af Kommissionens 
forpligtelse til at underrette Parlamentet i henhold til artikel 7, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF, 
da det fremgår, at Parlamentet underrettes om arbejdet i udvalgene på en måde, der sikrer, at 
fremsendelsessystemet er gennemskueligt og effektivt, og at de fremsendte oplysninger og 
procedurens forskellige trin kan identificeres;

7. forventer, at Kommissionen efterlever bestemmelserne i den nye aftale fuldt ud, hvilket 
desværre ikke har været tilfældet med 2000-aftalen,
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8. efterspørger en konstant høj standard for mødeprotokollerne med tilstedeværelseslister, der 
mindst indeholder oplysning om navnene på de personer, der har deltaget i det pågældende 
møde, deres tilhørsforhold, og deres e-mail-adresser; 

9. påpeger, at et effektivt nyt register vil være af afgørende betydning for en fuldstændig og 
tilfredsstillende gennemførelse af den nye aftale og ser derfor med forventning frem til, at det 
bringes i anvendelse; henstiller, at Parlamentet og Kommissionen efter overgangsperioden 
foretager en evaluering af det nye register og løser alle praktiske vanskeligheder eller 
problemer, som måtte opstå; henstiller, at Parlamentet efter en indledende fase indhenter 
oplysning om, hvordan registret har fungeret, fra de berørte parter;

10. glæder sig navnlig over de nye bestemmelser, hvorefter det af registret klart vil fremgå, hvilken 
status alle de modtagne komitologidokumenter har, hvorvidt et dokument eventuelt er forbundet 
med andre, allerede fremsendte dokumenter, og hvilke ændringer der er foretaget; 

11. opfordrer i denne forbindelse Kommissionen til at ændre sine interne procedurer, således at det 
sikres, at der skelnes mellem på den ene side udkast til foranstaltninger, der som følge af 
Parlamentets ret til information skal sendes til Parlamentet på samme tid, som de sendes til det 
pågældende udvalg, og på den anden side udkast til foranstaltninger, der skal sendes til 
Parlamentet, for at det kan udøve sin kontrolbeføjelse;

12. glæder sig over indførelsen af et "tidligt varslingssystem", hvorved Parlamentet underrettes, så 
snart det står klart, at et hastende udkast til gennemførelsesforanstaltninger vil blive forelagt et 
udvalg, men insisterer på, at dette ikke må give anledning til, at ikke-hastende sager gøres til 
hastesager, da afkortede tidsfrister kun må anvendes i behørigt begrundede undtagelsesstilfælde;

13. påpeger, at Parlamentet må kunne udøve sin kontrolbeføjelse på et fyldestgørende grundlag, 
hvorfor det er nødvendigt, at det regelmæssigt modtager alle de baggrundsdokumenter, hvori det 
begrundes, hvorfor Kommissionen foreslår visse foranstaltninger; glæder sig over, at 
Kommissionen er indstillet på at bistå Parlamentet for at sikre et fuldt udbygget samarbejde ved 
behandlingen af specifikke gennemførelsesforanstaltninger, og opfordrer derfor Kommissionen 
til, på Parlamentets anmodning, at fremsende alle baggrundsdokumenter med tilknytning til 
udkastet til gennemførelsesforanstaltning;

14. deler ikke Kommissionens opfattelse, hvorefter udkast til gennemførelsesforanstaltninger, der 
forelægges Parlamentet, ikke må offentliggøres inden afstemningen i udvalget, og fastholder, at 
det kan konsultere hvem som helst vedrørende ethvert udkast til foranstaltninger; opfordrer 
Kommissionen til at tage sin opfattelse op til fornyet overvejelse og til at offentliggøre alle 
udkast til gennemførelsesforanstaltninger, så snart der formelt set foreligger et forslag; 

15. godkender indgåelsen af den nye aftale, og forventer, at aftalen implementeres fuldt ud straks 
efter sin godkendelse;

16. beslutter at vedføje den nye aftale til sin forretningsorden, hvor den erstatter bilag XII;

17. pålægger sin formand at fremsende denne afgørelse og det vedføjede bilag til Rådet, 
Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter til orientering.
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BILAG
EUROPA-PARLAMENTET

KOMMISSIONEN
AFTALE MELLEM EUROPA-PARLAMENTET OG KOMMISSIONEN

om gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999, som ændret ved 
afgørelse 2006/512/EF af 22. juli 2006, om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de 

gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen
Underretning af Europa-Parlamentet

1. I henhold til artikel 7, stk. 3, i afgørelse 1999/468/EF1 holdes Europa-Parlamentet regelmæssigt 
underrettet af Kommissionen om arbejdet i udvalgene2 på en måde, der sikrer, at 
fremsendelsessystemet er gennemskueligt og effektivt, og at de fremsendte oplysninger og 
procedurens forskellige trin kan identificeres. Med henblik herpå skal det samtidig med udvalgenes 
medlemmer og på samme vilkår have tilsendt forslag til dagsordener for udvalgenes møder, de 
udkast, udvalgene får forelagt vedrørende gennemførelsesforanstaltninger til basisretsakter, der er 
vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, udvalgenes afstemningsresultater og 
mødeprotokoller samt lister over de myndigheder, hvortil de personer, som medlemsstaterne 
udpeger som deres repræsentanter, er knyttet.

Register

2. Kommissionen opretter et register over samtlige dokumenter, der fremsendes til Europa-
Parlamentet3. Europa Parlamentet får direkte adgang til dette register. I overensstemmelse med 
artikel 7, stk. 5, i afgørelse 1999/468/EF, offentliggøres henvisningerne til samtlige dokumenter, 
som tilsendes Europa-Parlamentet.

3. I overensstemmelse med Kommissionens tilsagn i dens erklæring vedrørende artikel 7, stk. 3, i 
afgørelse 1999/468/EF4, vil det i punkt 2 omhandlede register, så snart de tekniske forudsætninger 
er til stede, navnlig muliggøre:

- en klar identifikation af de dokumenter, der er omfattet af samme procedure, og en angivelse af 
enhver ændring af gennemførelsesforanstaltningen på hvert enkelt trin i proceduren;

- en angivelse af, hvilket trin i proceduren man befinder sig på, samt af tidsplanen;
- en klar skelnen mellem det udkast til foranstaltninger, som Europa-Parlamentet modtager 

samtidig med udvalgets medlemmer i overensstemmelse med retten til underretning, og det 
endelige udkast, der fremsendes til Europa-Parlamentet efter udvalgets udtalelse;

- en tydelig fremhævelse af eventuelle ændringer i forhold til dokumenter, som allerede er 
fremsendt til Europa-Parlamentet.

4. Hvis Europa-Parlamentet og Kommissionen efter en overgangsperiode, der begynder ved denne 
aftales ikrafttræden, konstaterer, at ordningen er operativ og fungerer tilfredsstillende, sker 
                                               
1 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11).
2 I hele denne aftale henviser ordet "udvalg" til udvalg, der er nedsat i overensstemmelse med afgørelse 1999/468/EF, 

undtagen når det udtrykkeligt er angivet, at der er tale om et andet udvalg.
3 Måldatoen for oprettelse af dette register er 31. marts 2008.
4 EUT C 171 af 22.7.2006, s. 21.
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fremsendelsen af dokumenter til Europa-Parlamentet gennem elektronisk meddelelse med et link til 
det i punkt 2 nævnte register. Afgørelsen herom træffes ved en brevveksling mellem de to 
institutioners formænd. I overgangsperioden fremsendes dokumenterne til Europa-Parlamentet som 
vedhæftet fil til en e-mail.

5. Endvidere accepterer Kommissionen på anmodning af det kompetente parlamentariske udvalg at 
tilsende Europa-Parlamentet visse udkast til gennemførelsesforanstaltninger til basisretsakter til 
orientering, når basisretsakterne, selvom de ikke er vedtaget efter den i traktatens artikel 251 
fastlagte procedure, har særlig betydning for Europa-Parlamentet. Disse foranstaltninger indføres i 
det i punkt 2 omhandlede register, og Europa-Parlamentet underrettes herom.

6. I tillæg til de mødeprotokoller, der er nævnt i punkt 1, kan Europa-Parlamentet anmode om 
adgang til udvalgenes mødereferater1. Kommissionen tager stilling til hver enkelt anmodning i 
henhold til bestemmelserne om fortrolighed i bilag 1 til rammeaftalen om forbindelserne mellem 
Europa-Parlamentet og Kommissionen2.

Fortrolige dokumenter

7. Fortrolige dokumenter behandles efter de interne administrative procedurer, som de enkelte 
institutioner fastlægger på en sådan måde, at procedurerne frembyder alle de nødvendige garantier.

Europa-Parlamentets beslutninger, jf. artikel 8 i afgørelse 1999/468/EF

8. I henhold til artikel 8 i afgørelse 1999/468/EF kan Europa-Parlamentet med en begrundet 
beslutning gøre opmærksom på, at et udkast til gennemførelsesforanstaltninger til en basisretsakt, 
der er vedtaget efter proceduren i traktatens artikel 251, indebærer en overskridelse af de 
gennemførelsesbeføjelser, som er fastlagt i basisretsakten.

9. Europa-Parlamentet vedtager sådanne beslutninger i overensstemmelse med sin forretningsorden; 
det har hertil en frist på en måned regnet fra modtagelsen af det endelige udkast til 
gennemførelsesforanstaltninger i de sprogudgaver, der er forelagt medlemmerne af det pågældende 
udvalg.

10. Europa-Parlamentet og Kommissionen er enige om, at det er hensigtsmæssigt at indføre en fast 
kortere tidsfrist for visse typer hastende gennemførelsesforanstaltninger, der kræver en afgørelse 
inden for en kortere frist for at sikre en forsvarlig forvaltning. Dette gælder navnlig visse typer 
foranstaltninger udadtil, som f.eks. humanitær bistand og nødhjælp, sundheds- og 
sikkerhedsbeskyttelse, transportsikkerhed samt undtagelser fra de offentlige indkøbsregler. Det 
fastsættes ved aftale mellem kommissionsmedlemmet og formanden for det kompetente 
parlamentariske udvalg, hvilke typer foranstaltninger, der skal være omfattet, og de dertil knyttede 
tidsfrister. Aftalen kan til enhver tid opsiges af en af parterne.

11. Uden at dette berører de i punkt 10 omhandlede tilfælde, gælder der en kortere frist i 
uopsættelige situationer og i forbindelse med foranstaltninger, der vedrører den løbende forvaltning 
og/eller har begrænset varighed. I sager af ekstremt hastende karakter, især af hensyn til 

                                               
1 Jf. dom afsagt af Retten i Første Instans den 19. juli 1999 i sag T-188/97, Rothmans mod Kommissionen [1999], 

Sml. II, s. 2463.
2 EUT C 177 E af 18.5.2006, s. 123.
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folkesundheden, kan fristen være meget kort. Det ansvarlige kommissionsmedlem fastsætter en 
passende frist og begrunder denne. Europa-Parlamentet kan i sådanne tilfælde anvende en 
procedure, hvor anvendelsen af artikel 8 i afgørelse 1999/468/EF delegeres til det kompetente 
parlamentariske udvalg, som kan sende et svar til Kommissionen inden for den pågældende frist.

12. Så snart Kommissionens tjenestegrene konstaterer, at det eventuel kan blive nødvendigt at 
forelægge et forslag til gennemførelsesforanstaltninger som nævnt i punkt 10 og 11 for et udvalg, 
underretter de uformelt sekretariatet for det eller de kompetente parlamentariske udvalg herom. Så 
snart det første udkast til foranstaltninger er blevet forelagt for udvalgets medlemmer, giver 
Kommissionens tjenestegrene sekretariatet for det eller de kompetente parlamentariske udvalg 
meddelelse om foranstaltningernes uopsættelige karakter og de tidsfrister, der vil gælde, når det 
endelige udkast er forelagt.

13. Efter Europa-Parlamentets vedtagelse af en beslutning, jf. punkt 8, eller et svar, jf. punkt 11, 
underretter det ansvarlige kommissionsmedlem Europa-Parlamentet eller efter omstændighederne 
det kompetente parlamentariske udvalg om, hvad Kommissionen agter at foretage sig i den 
anledning.

14. Oplysninger som omhandlet i punkt 10-13 indføres i registret.

Forskriftsprocedure med kontrol

15. Finder forskriftsproceduren med kontrol anvendelse, underretter Kommissionen efter 
afstemningen i udvalget Europa-Parlamentet om de gældende tidsfrister. Med forbehold af punkt 16 
løber disse tidsfrister først fra den dato, hvor Europa-Parlamentet har modtaget samtlige 
sprogudgaver.

16. I tilfælde af afkortede frister (artikel 5a, stk. 5, litra b), i afgørelse 1999/468/EF) og i særligt 
hastende tilfælde (artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF), løber tidsfristerne fra datoen for 
Europa-Parlamentets modtagelse af det endelige udkast til gennemførelsesforanstaltninger i de 
sprogudgaver, der er forelagt for udvalgets medlemmer, medmindre det parlamentariske udvalgs 
formand gør indsigelse. I alle tilfælde bestræber Kommissionen sig på snarest muligt at fremsende 
samtlige sprogudgaver til Europa-Parlamentet. Så snart Kommissionens tjenestegrene konstaterer,
at det kan blive nødvendigt at forelægge et udkast til foranstaltninger omfattet af artikel 5a, stk. 5, 
litra b) eller artikel 5a, stk. 6, til et udvalg, underretter de uformelt sekretariatet for det eller de 
kompetente parlamentariske udvalg herom.

Finansielle tjenesteydelser

17. Kommissionen forpligter sig i overensstemmelse med sin erklæring om artikel 7, stk. 3, i 
afgørelse 1999/468/EF, for så vidt angår finansielle tjenesteydelser, til:

- at sikre, at den repræsentant for Kommissionen, som er formand for udvalget, efter hvert møde 
efter anmodning fra Europa-Parlamentet underretter dette om eventuelle drøftelser om et udkast til 
gennemførelsesforanstaltninger, udvalget har fået forelagt;

- at give et mundtligt eller skriftligt svar på spørgsmål vedrørende drøftelser om et udkast til 
gennemførelsesforanstaltninger, som et udvalg har fået forelagt.
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Endelig sørger Kommissionen for opfyldelse af de tilsagn, der blev givet på Parlamentets 
plenarmøde den 5. februar 20021 og gentaget på plenarmødet den 31. marts 20042 samt tilsagnene i 
punkt 1-7 i skrivelse af 2. oktober 20013 fra kommissær Bolkestein til formanden for Europa-
Parlamentets Økonomi- og Valutaudvalg, for så vidt angår hele sektoren for finansielle 
tjenesteydelser (herunder værdipapirer, banker, forsikringer, pensioner og regnskabsvæsen).

Parlamentets arbejdskalender

18. Undtagen i tilfælde af afkortede frister eller i særligt hastende tilfælde tager Kommissionen ved 
fremsendelse af udkast til gennemførelsesforanstaltninger i henhold til denne aftale hensyn til 
Europa-Parlamentets pauser (vinter, sommer og valg til Europa-Parlamentet) for at sikre, at 
Parlamentet kan udøve sine beføjelser inden for de tidsfrister, der er fastsat i afgørelse 1999/468/EF 
og i denne aftale.

Samarbejde mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen

19. De to institutioner erklærer sig rede til at bistå hinanden med henblik på at sikre fuldt 
samarbejde omkring specifikke gennemførelsesforanstaltninger. I dette øjemed vil der blive 
etableret relevante administrative kontakter.

Tidligere aftaler

20. Aftalen fra 2000 mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om 
gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 1999/468/EF4 erstattes hermed. Europa-
Parlamentet og Kommissionen betragter for deres vedkommende følgende aftaler som bortfaldet og 
dermed uden virkning: Plumb-Delors-aftalen fra 1988, Samland-Williamson-aftalen fra 1996 og 
modus vivendi fra 19945.

                                               
1 EFT C 284 E af 21.11.2002, s. 19.
2 EUT C 103 E af 29.4.2004, s. 446 og det fuldstændige forhandlingsreferat (CRE) fra plenarmødet den 31.3.2004 

under "Afstemning".
3 EFT C 284 E af 21.11.2002, s. 83.
4 EFT L 256 af 10.10.2000, s. 19.
5 EFT C 102 af 4.4.1996, s. 1.



PE423.766v01-00 156/369 DV\779820DA.doc

DA



Europa-Parlamentets beslutning af 18. juni 2008 om forslag til Europa-Parlamentets 
afgørelse om ændring af afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9. marts 1994 vedrørende 
ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv
(2006/2223(INI)) - Betænkning af Anneli Jäätteenmäki

Europa-Parlamentet,

– der henviser til skrivelse af 11. juli 2006 fra Den Europæiske Ombudsmand til Europa-
Parlamentets formand,

– der henviser til skrivelse af 21. september 2006 fra Europa-Parlamentets formand til formanden 
for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender,

– der henviser til EF-traktatens artikel 195, stk. 4,

– der henviser til artikel 107 d, stk. 4, i Euratom-traktaten,

– der henviser til afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom af 9.marts 1994 vedrørende 
ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv1,

– der henviser til Kommissionens udtalelse om udkast til afgørelse om ændring af Parlamentets 
afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom som vedtaget på mødet den 22 april 20082,

– der henviser til Rådets godkendelse af det ændrede forslag til beslutning efter afstemningen,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45, stk. 2,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra 
Udvalget for Andragender (A6-0076/2008),

1. vedtager vedlagte afgørelse om ændring af afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom;

2. pålægger sin formand i de vedtagne tekster at offentliggøre den endelige udgave af beslutningen 
om ændring af Parlamentets beslutning 94/262/EKSF, EF, Euratom efter afstemningerne den 
22. april 2008 og 18. juni 2008 og at fremsende den sammen med denne beslutning til Rådet og 
Kommissionen;

3. pålægger sin formand i god tid at sørge for offentliggørelsen af Parlamentets beslutning om 
ændring af beslutning 94/262/EKSF, EF, Euratom i Den Europæiske Unions Tidende.

                                               
1 EFT L 113 af 4.5.1994, s. 15. Afgørelse ændret ved afgørelse 2002/262/EF, EKSF, Euratom (EFT L 92 af 9.4.2002, 

s. 13).
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0129.
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Europa-Parlamentets afgørelse om ændring af afgørelse 94/262/EKSF/ EF, Euratom af 9. marts 1994 
vedrørende ombudsmandens statut og de almindelige betingelser for udøvelsen af hans hverv

EUROPA-PARLAMENTET HAR,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 195, stk. 
4,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, særlig artikel 
107d, stk. 4,

der henviser til det forslag til beslutning, som Europa-Parlamentet vedtog den 22. april 20081, og til 
de ændringer, der blev vedtaget den 18. juni 20082,

under henvisning til udtalelse fra Kommissionen,

under henvisning til Rådets godkendelse,3 og,

ud fra følgende betragtninger:

(1) I Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder anerkendes de europæiske 
borgeres ret til god forvaltning som en grundlæggende rettighed.

(2) Borgernes tillid til Ombudsmandens evne til at foretage grundige og upartiske undersøgelser 
af påståede tilfælde af fejl og forsømmelser er af grundlæggende betydning for, at 
Ombudsmandens indsats kan blive vellykket.

(3) Det er ønskværdigt at tilpasse Ombudsmandens statut for at fjerne enhver eventuel 
usikkerhed vedrørende Ombudsmandens evne til at foretage grundige og upartiske 
undersøgelser af påståede tilfælde af fejl og forsømmelser.

(4) Det er ønskværdigt at tilpasse Ombudsmandens statut for at give mulighed for udvikling af 
de juridiske bestemmelser eller af retspraksis vedrørende Den Europæiske Unions organers, 
kontorers og agenturers indtræden i retstvister, der er indbragt for Domstolen.

(5) Det er ønskværdigt, at Ombudsmandens statut tilpasses for at tage højde for de ændringer, 
der er sket i de senere år inden for EU-institutionernes eller organernes rolle med hensyn til 
bekæmpelse af svig mod Den Europæiske Unions økonomiske interesser, navnlig gennem 
oprettelsen af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), for at give 
Ombudsmanden mulighed for at underrette disse institutioner eller organer om enhver 
oplysning, der falder ind under deres ansvarsområde.

(6) Det er ønskværdigt, at der træffes foranstaltninger, således at Ombudsmanden kan udvikle 
sit samarbejde med tilsvarende institutioner på nationalt og internationalt plan samt med 

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
2 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
3 Rådets beslutning af 12. juni 2008.



PE423.766v01-00 158/369 DV\779820DA.doc

DA

nationale eller internationale institutioner, selv når disse beskæftiger sig med en bredere 
vifte af aktiviteter end Den Europæiske Ombudsmand - såsom beskyttelse af 
menneskerettighederne - idet et sådant samarbejde kan bidrage til at øge effektiviteten af 
Ombudsmandens indsats.

(7) Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul- og Stålfællesskab udløb i 2002,

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1
Ændringsforslag til afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom

Afgørelse 94/262/EKSF, EF, Euratom ændres som følger:

1. I led 1, udgår ordene "artikel 20d, stk. 4, i Traktaten om oprettelse af Det Europæiske Kul-
og Stålfællesskab";

2. Punkt 3 erstattes af det følgende::

"der henviser til, at ombudsmanden, som tillige kan handle på eget initiativ, skal have 
adgang til alle de elementer, der er nødvendige for udøvelsen af hans hverv; med henblik 
herpå er Fællesskabets institutioner og organer forpligtet til på anmodning at give 
ombudsmanden de oplysninger, han udbeder sig, og uden at dette i øvrigt berører 
ombudsmandens pligt til ikke at videregive oplysningerne; der henviser til, at adgangen til 
klassificerede oplysninger eller dokumenter, særlig følsomme dokumenter i henhold til 
artikel 9 i forordning (EF) nr. 1049/20011, bør være underlagt overholdelse af reglerne om 
den pågældende fællesskabsinstitutions eller det pågældende fællesskabsorgans sikkerhed; 
der henviser til, at de institutioner eller organer, som videregiver klassificerede oplysninger 
eller dokumenter som nævnt i det første afsnit af artikel 3, stk. 2, skal informere 
ombudsmanden om en sådan klassificering; der henviser til, at ombudsmanden i forbindelse 
med gennemførelsen af reglerne i det første afsnit af artikel 3, stk. 2, på forhånd med den 
pågældende institution eller det pågældende organ bør have aftalt betingelserne for 
behandling af klassificerede oplysninger eller dokumenter og andre oplysninger, der er 
omfattet af tavhedspligten; der henviser til, at hvis ombudsmanden mener, at den 
nødvendige bistand ikke ydes, skal han underrette Europa-Parlamentet, som tager de 
nødvendige initiativer";

3. I artikel 1, stk. 1, udgår ordene "artikel 20d, stk. 4, i Traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Kul- og Stålfællesskab";

4. Artikel 3, stk 2, erstattes af det følgende:

"2. Fællesskabets institutioner og organer er forpligtet til at give ombudsmanden de 
oplysninger, han anmoder om, og give ham adgang til de pågældende dokumenter. Adgang 
til fortrolige oplysninger eller fortrolige dokumenter, navnlig følsomme dokumenter i 
henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1049/2001, gives på betingelse af, at
ombudsmanden overholder regler, der nøje svarer til dem, der gælder i den pågældende 
institution eller det pågældende organ.

Institutioner, der leverer fortrolige oplysninger eller fortrolige dokumenter som omhandlet i 



DV\779820DA.doc 159/369 PE423.766v01-00

DA

det foregående afsnit, underretter ombudsmanden om sådan fortrolighed.

For så vidt angår gennemførelse af reglerne i afsnit 1 kan ombudsmanden sammen med 
institutionerne fastsætte de operationelle betingelser for adgang til fortrolige oplysninger og 
andre oplysninger, der er omfattet af tavshedspligt.

De pågældende institutioner eller organer giver kun adgang til dokumenter fra en 
medlemsstat, der er klassificeret som hemmelige i medfør af en lov eller en administrativ 
bestemmelse, når den pågældende medlemsstat forinden har givet sit samtykke hertil.

De giver adgang til andre dokumenter fra en medlemsstat efter at have underrettet den 
pågældende medlemsstat herom.

I ingen af tilfældene må ombudsmanden videregive indholdet af dokumenterne, jf. artikel 4.

Fællesskabets tjenestemænd og øvrige ansatte skal efter anmodning fra ombudsmanden 
aflægge vidneforklaring; de er fortsat omfattet af de relevante bestemmelser i 
tjenestemandsvedtægten, navnlig tavshedspligten";

5. Artikel 4 erstattes af det følgende:

"Artikel 4

1. Ombudsmanden og hans personale, der er omfattet af artikel 287 i traktaten om oprettelse 
af Det Europæiske Fællesskab og artikel 194 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab, er forpligtede til ikke at videregive oplysninger og materiale, som de 
er blevet bekendt med i medfør af deres hverv. De skal ligeledes være forpligtede til ikke at 
videregive fortrolige oplysninger eller dokumenter, som ombudsmanden har modtaget som 
følsomme dokumenter i henhold til artikel 9 i forordning (EF) nr. 1049/2001 eller som 
dokumenter, der henhører under fællesskabslovgivningen, for så vidt angår beskyttelse af 
personoplysninger, og for så vidt angår enhver oplysning, som kan skade klageren eller 
enhver anden berørt person, jf. dog stk. 2.

2. Får ombudsmanden i forbindelse med sine undersøgelser kendskab til forhold, der efter 
hans opfattelse henhører under strafferetten, meddeler han omgående dette til de nationale 
kompetente myndigheder via medlemsstaternes faste repræsentationer ved De Europæiske 
Fællesskaber eller den kompetente fællesskabsinstitution eller det kompetente 
fællesskabsorgan; ombudsmanden underretter i givet fald også den fællesskabsinstitution 
eller det fællesskabsorgan, hvor den anklagede tjenestemand eller ansatte arbejder; 
institutionen kan eventuelt anvende artikel 18, stk. 2, i protokollen vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers privilegier og immuniteter. Ombudsmanden kan ligeledes 
underrette den berørte fællesskabsinstitution eller det berørte fællesskabsorgan om forhold, 
som ud fra et disciplinært synspunkt vedrører en af deres tjenestemænds eller ansattes 
adfærd.";

6. Den følgende artikel 4a tilføjes:

"Artikel 4 a
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Ombudsmanden og hans personale behandler anmodninger om aktindsigt i dokumenter, 
bortset fra dem, der er nævnt i artikel 4, stk. 1, i overensstemmelse med betingelserne og 
begrænsningerne i forordning (EF) nr. 1049/2001";

7. Artikel 5 erstattes af det følgende:

"Artikel 5

1. Ombudsmanden kan, i det omfang det kan bidrage til at øge effektiviteten af hans 
undersøgelser og yde en bedre beskyttelse af de personers rettigheder og interesser, der 
indgiver klager til ham, samarbejde med de myndigheder af samme type, der findes i visse 
medlemsstater, under overholdelse af den gældende nationale lovgivning på området. 
Ombudsmanden kan ikke ad denne vej kræve adgang til dokumenter, som han ikke ville 
have adgang til i medfør af artikel 3.

2. Inden for rammerne af hans funktioner i henhold til artikel 195 i traktaten om oprettelse af 
Det Europæiske Fællesskab og artikel 107d i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Atomenergifællesskab, og samtidig med, at han sørger for at undgå overlapning med de 
andre institutioners eller organers aktiviteter, kan ombudsmanden på de samme betingelser 
samarbejde med de institutioner og organer i medlemsstaterne, som varetager fremme og 
beskyttelse af grundlæggende rettigheder."

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Artikel 3

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Strasbourg, den

For Europa-Parlamentet
Formanden
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Europa-Parlamentets beslutning af 19. februar 2009 om udkast til Europa-Parlamentets, 
Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og 
Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets afgørelse om organisationen og driften af Kontoret for 
Den Europæiske Unions Publikationer (2008/2164(ACI)) - Betænkning af Hanne Dahl (Foreløbig udgave)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til skrivelse af 1. oktober 2008 fra formanden,

– der henviser til udkast til Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, 
Revisionsrettens, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets 
afgørelse om organisationen og driften af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer
(SEK(2008)2109 – C6-0256/2008),

– der henviser til EF-traktatens artikel 254, stk. 1 og 2,

– der henviser til erklæring nr. 3 om artikel 10 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab, der er knyttet som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der vedtog Nice-
traktaten,

– er henviser til skrivelsen fra Rådet af 26. januar 2009, i hvilken det informerede de andre 
institutioner og organer med ansvar for Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer om 
visse ændringer i det forslag til beslutning, som kontorets bestyrelse godkendte den 9. januar 
2001, og som Rådet vedtog den 19. januar 20091;

– der henviser til forretningsordenens artikel 120, stk. 1,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra 
Retsudvalget (A6-0426/2008),

A. der henviser til, at Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer (herefter 
benævnt Publikationskontoret) blev oprettet i 1969 ved en afgørelse, som blev truffet af Europa-
Parlamentet, Rådet, Kommissionen, Domstolen og Det Økonomiske og Sociale Udvalg2,

B. der henviser til, at denne afgørelse blev ændret i 19803 og ophævet og erstattet af en ny 
afgørelse i 20004,

C. der henviser til, at Parlamentet i punkt 45 i sin beslutning af 29. januar 2004 om opfølgning af 
decharge for regnskabsåret 2001 fremsatte følgende bemærkning:"[Parlamentet...] mener, at det 
– hvilket sagen med Publikationskontoret viser – især er vanskeligt at placere et klart politisk 

                                               
1 Dokument 14485/1/08 rev. 1 og rev. 2.
2 EFT L 13 af 18.1.1969, s. 19.
3 Afgørelse 80/443/EØF, Euratom, EKSF af 7. februar 1980 om ændring af afgørelse af 16. januar 1969 om oprettelse 

af et kontor for De Europæiske Fællesskabers officielle publikationer (EFT L 107 af 25.4.1980, s. 44).
4 Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs 

og Regionsudvalgets afgørelse 2000/459/EF, EKSF, Euratom af 20. juli 2000 om organisationen og driften af 
Kontoret for De Europæiske Fællesskabers Officielle Publikationer (EFT L 183 af 22.7.2000, s. 12).
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ansvar i interinstitutionelle organer; anmoder derfor institutionerne om at tage de retlige 
bestemmelser omkring eksisterende interinstitutionelle organer op igen uden dog at sætte 
spørgsmålstegn ved det interinstitutionelle samarbejde, der medfører væsentlige besparelser på 
EU-budgettet; opfordrer derfor EU-institutionerne til at ændre retsgrundlaget for 
interinstitutionelle organer på en sådan måde, at det bliver muligt utvetydigt at placere det 
forvaltningstekniske og politiske ansvar",

D. der henviser til, at Kommissionen har forelagt et udkast til en ny afgørelse, som ophæver og 
erstatter afgørelse 2000/459/EF, Euratom, der gælder i øjeblikket,

E. der henviser, at dette udkast til afgørelse har til formål at fastsætte mere detaljerede 
bestemmelser om de beføjelser og opgaver, der er tillagt Kontoret for Den Europæiske Unions 
Publikationer, om institutionernes ansvar samt om styrelsesudvalgets og direktørens roller,

F. der henviser til, at Publikationskontoret er et organ, der er oprettet efter fælles aftale mellem 
institutionerne og således opfylder kriterierne for en interinstitutionel aftale, 

G. der henviser til, at de berørte institutioners generalsekretærer godkendte udkastet den 18. april 
2008, og at Parlamentets Præsidium gav sin godkendelse den 3. september 2008,

H. der henviser til, at forretningsordenens artikel 120, stk. 1, fastslår, at en interinstitutionel aftale 
underskrives af formanden, efter at den har været behandlet i det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til konstitutionelle anliggender, og efter at den er godkendt af Parlamentet,

1. godkender udkastet til afgørelse samt de af Rådet foreslåede ændringer, der er vedlagt som 
bilag;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet, Kommissionen, Domstolen, 
Revisionsretten, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget til 
orientering.
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BILAG

UDKAST TIL EUROPA-PARLAMENTETS, RÅDETS, KOMMISSIONENS, DOMSTOLENS, 
REVISIONSRETTENS, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALGS OG 

REGIONSUDVALGETS AFGØRELSE
om organisationen og driften af Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer

EUROPA-PARLAMENTET,
RÅDET,

KOMMISSIONEN,
DOMSTOLEN,

REVISIONSRETTEN,
DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG,

REGIONSUDVALGET HAR,
under henvisning til traktaten om Den Europæiske Union,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Artikel 8 i afgørelse af 8. april 1965, truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer 
vedrørende den foreløbige placering af visse af Fællesskabernes institutioner og tjenester1, 
omhandler oprettelsen i Luxembourg af et Kontor for De Europæiske Fællesskabers Officielle 
Publikationer (i det følgende benævnt "kontoret"). Denne bestemmelse er senest gennemført ved 
afgørelse 2000/459/EF, EKSF, Euratom2.

(2) Kontoret er omfattet af de gældende regler og bestemmelser for De Europæiske Fællesskabers 
tjenestemænd og øvrige ansatte. Der bør ske en tilpasning som følge af de nylige ændringer 
heraf.

(3) Finansforordningen (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 vedrørende De Europæiske 
Fællesskabers almindelige budget3 indeholder særlige bestemmelser for driften af kontoret.

(4) Publikationsvirksomheden har gennemgået en betydelig teknologisk udvikling, hvortil der bør 
tages hensyn i forbindelse med kontorets drift.

(5) Af klarhedshensyn bør afgørelse 2000/459/EF, EKSF, Euratom ophæves og erstattes af 
nærværende afgørelse

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:
                                               
1 EFT 152 af 13.7.1967, s. 18.
2 EFT L 183 af 22.7.2000, s.12. 
3 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
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Artikel 1

Publikationskontoret

1. Kontoret for Den Europæiske Unions Publikationer (i det følgende benævnt "kontoret") er et 
interinstitutionelt kontor, som har til opgave på de bedst mulige betingelser at udgive De 
Europæiske Fællesskabers og Den Europæiske Unions institutioners publikationer.

I denne sammenhæng er kontoret institutionerne behjælpelig med at opfylde deres forpligtelse 
til at gøre lovtekster tilgængelige, og det deltager i den tekniske tilrettelæggelse og 
gennemførelse af informations- og kommunikationspolitikken inden for dets 
kompetenceområde.

2. Kontoret ledes af en direktør efter de strategiske retningslinjer, som fastsættes af 
styrelsesudvalget. Med undtagelse af de bestemmelser, der kan henføres til kontorets 
interinstitutionelle opgaver, og som er fastsat i nærværende afgørelse, følger kontoret 
Kommissionens administrative og finansielle procedurer. Kommissionen tager under 
udarbejdelsen af disse procedurer hensyn til kontorets særlige karakter.

Artikel 2

Definitioner

I denne afgørelse forstås ved:

1) "udgivelse": enhver handling med henblik på tilrettelæggelse, kontrol og tildeling af 
internationale standardbognumre og/eller katalognumre, fremstilling, katalogisering, 
indeksering, distribution, salgsfremme, salg, oplagring og arkivering af publikationer af enhver 
art og udformning under anvendelse af alle nuværende og fremtidige metoder 

2) "publikationer": enhver tekst, der udgives i en hvilken som helst form og hvilket som helst 
format under et internationalt standardbognummer og/eller et katalognummer

3) "obligatoriske publikationer: de publikationer, der udgives med henvisning til traktaterne eller 
andre lovtekster

4) "ikke-obligatoriske publikationer": enhver publikation, der udgives med henvisning til 
institutionernes og organernes kompetencer

5) "forvaltning af ophavsret": bekræftelsen af, at de udgivende tjenestegrene har ophavsretten og 
retten til at genbruge teksten, samt kontorets forvaltning heraf for de publikationer, hvis 
udgivelse er overdraget til kontoret 

6) "nettoindtægter ved salg": summen af de fakturerede beløb med fradrag af rabat og udgifter til 
administration, opkrævning og bankudgifter

7) "institutioner": institutioner, organer og enheder, der er oprettet ved traktaterne eller på grundlag 
af disse.

Artikel 3
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Kontorets beføjelser

1. Kontorets beføjelser omfatter følgende områder:
a) udgivelse af Den Europæiske Unions Tidende (i det følgende benævnt EU-Tidende) og 

sikring af dens ægthed 
b) udgivelse af andre publikationer, der er pligt til at udgive

c) udgivelse og fælles udgivelse af ikke-obligatoriske publikationer, som er overdraget til 
kontoret af de enkelte institutioner inden for de kompetencer, de har, især som led i deres 
kommunikationsaktiviteter

d) udgivelse eller fælles udgivelse af publikationer på kontorets eget initiativ, inkl. 
publikationer, der har til formål at udbrede kendskabet til dets arbejde, samt udgivelse og 
fælles udgivelse af andre sprogversioner af publikationer; med henblik herpå kan kontoret 
benytte sig af servicekontrakter til udførelse af oversættelsesopgaver 

e) udvikling, vedligeholdelse og ajourføring af dets elektroniske udgivelsestjenester beregnet 
for offentligheden

f) tilrådighedsstillelse for offentligheden af al lovgivning og andre officielle tekster

g) opbevarelse og tilrådighedsstillelse for offentligheden af alle institutionernes og organernes 
publikationer i elektronisk form 

h) tildeling af internationale standardbognumre og/eller katalognumre til institutionernes 
publikationer

i) forvaltning af retten til reproduktion og oversættelse af institutionernes publikationer
j) salgsfremme og salg af de publikationer og tjenester, som det tilbyder offentligheden.

2. Kontoret yder institutionerne rådgivning og bistand i forbindelse med: 
a) planlægning og tilrettelæggelse af deres publikationsprogrammer

b) gennemførelse af deres udgivelsesprojekter uanset udgivelsesform
c) layout og design af deres udgivelsesprojekter

d) indhentelse af oplysninger om, hvordan udviklingen er på publikationsmarkedet i 
medlemsstaterne, og hvilke emner og titler der formodes at nå det største publikum

e) fastsættelse af oplagstal og udarbejdelse af distributionsplaner 
f) prisfastsættelse for publikationer og salg heraf 

g) salgsfremme, distribution og evaluering af deres publikationer, som enten er gratis eller 
leveres mod betaling

h) analyse, evaluering og opbygning af hjemmesider og internettjenester beregnet for 
offentligheden

i) udarbejdelse af rammekontrakter vedrørende udgivelsesaktiviteter
j) teknologisk overvågning af udgivelsessystemer.

Artikel 4

Institutionernes ansvar
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1. Det er den enkelte institution, der alene afgør, om den vil udgive en publikation. 

2. Institutionerne udgiver de publikationer, som de har pligt til at udgive, med hjælp fra kontorets 
tjenestegrene.

3. Publikationer, hvis offentliggørelse ikke er pligtig, kan institutionerne udgive uden kontorets 
mellemkomst. I så fald anmoder institutionerne kontoret om de internationale 
standardbognumre og/eller katalognumre, og de overlader kontoret en elektronisk udgave af 
publikationen uanset format og eventuelt to papireksemplarer af publikationen.

4. Institutionerne forpligter sig til at sikre alle rettigheder vedrørende reproduktion, oversættelse og 
distribution af alle væsentlige dele af publikationen.

5. Institutionerne forpligter sig til at udarbejde en distributionsplan, der skal godkendes af 
kontoret, for deres publikationer. 

6. Institutionerne kan indgå serviceaftaler med kontoret, hvori detaljerne i deres samarbejde 
fastlægges.

Artikel 5

Kontorets opgaver

1. I udførelsen af kontorets opgaver indgår bl.a. følgende:

a) indsamling af de dokumenter, der skal udgives
b) forberedelse, grafisk tilrettelæggelse, korrekturlæsning, layout og verifikation af tekster og 

øvrige elementer uanset format eller form under hensyntagen til dels institutionernes 
anvisninger, dels de typografiske og sproglige udformningsstandarder, som er aftalt med 
institutionerne

c) indeksering og katalogisering af publikationer

d) dokumentationsanalyse af tekster offentliggjort i EU-Tidende og andre officielle tekster, 
som ikke er offentliggjort i EU-Tidende

e) konsolidering af lovtekster
f) forvaltning, udvikling, ajourføring og distribution af den flersprogede tesaurus Eurovoc

g) trykning, som foretages af kontorets leverandører
h) tilsyn med udførelsen af arbejdet

i) kvalitetskontrol
j) godkendelse af kvalitet og kvantitet

k) fysisk og elektronisk distribution af EU-Tidende, officielle tekster, som ikke offentliggøres i 
EU-Tidende, og andre publikationer, hvis offentliggørelse ikke er pligtig 

l) oplagring
m) fysisk og elektronisk arkivering

n) genoptrykning af udsolgte publikationer og trykning på bestilling



DV\779820DA.doc 167/369 PE423.766v01-00

DA

o) udarbejdelse af en konsolideret katalog over institutionernes publikationer

p) salg inkl. udstedelse af faktura, opkrævning og indbetaling af indtægter og administration af 
fordringer

q) salgsfremme
r) oprettelse, indkøb, forvaltning, ajourføring, tilsyn og kontrol af institutionernes mailinglister 

og oprettelse af målrettede mailinglister.
2. Under henvisning til egen kompetence eller på grundlag af institutionernes delegation af 

beføjelsen som anvisningsberettiget foretager kontoret følgende:

a) indgåelse af offentlige kontrakter, inkl. indgåelse af juridiske forpligtelser

b) finansiel opfølgning af kontrakter med leverandører

c) fastsættelse af udgifter, herunder godkendelse af kvalitet og kvantitet, og undertegnelse af en 
betalingsgodkendelse

d) anvisning af udgifter

e) forvaltning af indtægter.

Artikel 6

Styrelsesudvalg

1. Der nedsættes et styrelsesudvalg, som repræsenterer alle underskrivende institutioner. 
Styrelsesudvalget består af Domstolens justitssekretær, Rådets vicegeneralsekretær samt 
generalsekretærerne for de øvrige institutioner eller deres repræsentanter. Den Europæiske 
Centralbank deltager i styrelsesudvalgets arbejde som observatør.

2. Styrelsesudvalget udpeger en formand blandt sine medlemmer for en toårig periode.

3. Styrelsesudvalget træder sammen på formandens initiativ eller efter anmodning fra en 
institution og mindst fire gange om året.

4. Styrelsesudvalget vedtager sin forretningsorden, som offentliggøres i EU-Tidende.

5. Styrelsesudvalgets afgørelser træffes med simpelt flertal, såfremt intet andet er bestemt.

6. Institutioner, der har underskrevet nærværende afgørelse, har hver især én stemme i 
styrelsesudvalget.

Artikel 7

Styrelsesudvalgets opgaver og ansvar

1. Uanset bestemmelserne i artikel 6 træffer styrelsesudvalget følgende afgørelser med 
enstemmighed i institutionernes fælles interesse og inden for rammerne af kontorets beføjelser:

a) efter forslag fra direktøren vedtager det kontorets strategiske målsætninger og 
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bestemmelserne vedrørende dets drift

b) det fastsætter retningslinjerne for kontorets generelle politikker, bl.a. vedrørende salg, 
distribution og udgivelse, og tilser, at kontoret bidrager til tilrettelæggelsen og 
gennemførelsen af informations- og kommunikationspolitikkerne inden for dets 
kompetenceområder

c) det vedtager på grundlag af et udkast udfærdiget af kontorets direktør en årsberetning til 
forelæggelse for institutionerne om strategiens gennemførelse og om de ydelser, som 
kontoret har leveret. Det sender hvert år inden den 1. maj beretningen om det foregående 
regnskabsår til institutionerne 

d) inden for rammerne af budgetproceduren for kontorets driftsbudget godkender det 
overslaget over kontorets indtægter og udgifter

e) det godkender kriterierne for kontorets omkostningsregnskab, som fastlægges af kontorets 
direktør

f) det tilstiller institutionerne forslag til forbedring af kontorets drift.

2. Styrelsesudvalget følger de retningslinjer, der fastsættes af de interinstitutionelle organer, der 
tager sig af kommunikation og information. Styrelsesudvalgets formand er hvert år i kontakt 
med disse organer.

3. Det er styrelsesudvalgets formand, der i sin egenskab af repræsentant for det interinstitutionelle 
samarbejde optræder som kontaktperson i forhold til dechargemyndigheden, når der træffes 
strategiske beslutninger inden for kontorets kompetenceområder.

4. Styrelsesudvalgets formand og kontorets direktør fastlægger efter fælles aftale bestemmelser for 
gensidig orientering og kommunikation som grundlag for deres forbindelser. Denne aftale 
sendes som orientering til styrelsesudvalgets medlemmer.

Artikel 8

Kontorets direktør

Kontorets direktør er med referat til styrelsesudvalget og inden for rammerne af dettes beføjelser 
ansvarlig for kontorets drift. Med hensyn til anvendelsen af de administrative og finansielle 
procedurer handler han med referat til Kommissionen.

Artikel 9

Kontorets direktør - opgaver og ansvar

1. Kontorets direktør varetager styrelsesudvalgets sekretariatsforretninger og aflægger beretning til 
udvalget om udførelsen af sine opgaver i form af en kvartalsrapport. 

2. Kontorets direktør forelægger styrelsesudvalget forslag til forbedring af kontorets drift.

3. Efter at have hørt styrelsesudvalget fastsætter kontorets direktør, hvilke ydelser kontoret kan 
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udføre for institutionerne mod betaling og til hvilken tarif.

4. Kontorets direktør vedtager efter at have indhentet styrelsesudvalgets godkendelse, efter hvilke 
kriterier kontoret skal føre sit omkostningsregnskab. Han definerer efter aftale med 
Kommissionens regnskabsfører, hvilke bestemmelser der skal gælde for regnskabssamarbejdet 
mellem kontoret og institutionerne. 

5. Som led i budgetproceduren for kontorets driftsbudget udarbejder kontorets direktør et udkast til 
indtægts- og udgiftsoverslag for kontoret. Disse forslag sendes efter at være blevet godkendt i 
styrelsesudvalget til Kommissionen.

6. Kontorets direktør beslutter, om og på hvilke vilkår publikationer fra tredjeparter kan udgives.

7. Kontorets direktør deltager i de interinstitutionelle informations- og kommunikationsaktiviteter, 
der ligger inden for kontorets kompetenceområde.

8. Med hensyn til udgivelsen af lovgivning og officielle dokumenter vedrørende 
lovgivningsproceduren, inkl. EU-Tidende, er det direktøren, der:

a. foranlediger, at de kompetente myndigheder i hver institution træffer de principbeslutninger, 
der skal anvendes af alle

b. fremsætter forslag til forbedring af opbygningen og udformningen af EU-Tidende og de 
officielle lovtekster

c. fremsætter forslag til institutionerne om ensartet udformning af de tekster, der skal 
offentliggøres

d. undersøger eventuelle vanskeligheder i forbindelse med det daglige arbejde og udsteder 
inden for kontorets rammer de nødvendige forskrifter og fremsætter over for institutionerne 
forslag til løsning af sådanne vanskeligheder.

9. Kontorets direktør udarbejder i overensstemmelse med finansforordningen en årsberetning, som 
dækker forvaltningen af de bevillinger, som det ved delegation har fået overdraget af 
Kommissionen og de øvrige institutioner i henhold til finansforordningen. Beretningen stiles til 
Kommissionen og de berørte institutioner og sendes til orientering til styrelsesudvalget.

10. Som led i overdragelsen af midler fra Kommissionen og gennemførelsen af budgettet aftales det 
efter fælles overenskomst, hvilke informations- og høringsbestemmelser der skal gælde for 
forholdet mellem medlemmet af Kommissionen med ansvar for forbindelserne til kontoret og 
kontorets direktør. 

11. Kontorets direktør har ansvaret for gennemførelsen af de strategiske målsætninger, som 
styrelsesudvalget har fastsat, og for en forsvarlig forvaltning af kontoret og dets aktiviteter og 
for forvaltningen af dets budget. 

12. Med henblik på de tilfælde, hvor kontorets direktør er fraværende eller ikke til rådighed, 
udpeges en stedfortræder efter de gældende regler på grundlag af lønklasse og anciennitet, 
medmindre styrelsesudvalget efter forslag fra dets formand eller kontorets direktør vedtager en 
anden rækkefølge.
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13. Ved hjælp af en kvartalsrapport underretter kontorets direktør institutionerne om 
ressourceplanlægningen og forbruget samt om arbejdets forløb.

Artikel 10

Personale

1. Udnævnelse til stillingerne som generaldirektør og direktør foretages af Kommissionen på 
grundlag af en enstemmig positiv indstilling fra styrelsesudvalget. Generaldirektøren og 
direktørerne (lønklasse AD16 / AD15 / AD14) er omfattet af Kommissionens bestemmelser om 
mobilitet og evaluering af seniormanagere. Når den normale mobilitetsfrist, jf. de gældende 
bestemmelser, nærmer sig for en tjenestemand i et sådant embede, underretter Kommissionen 
styrelsesudvalget, som kan afgive en enstemmig udtalelse herom.

2. De procedurer, der eventuelt skal gennemføres forud for udnævnelse af tjenestemænd og øvrige 
ansatte til stillingerne som generaldirektør (lønklasse AD16 / AD15) og direktør (lønklasse 
AD15 / AD14) i kontoret, herunder bl.a. udarbejdelse af stillingsopslag, gennemgang af 
ansøgninger og udnævnelse af udvælgelseskomitéer, gennemføres i tæt samarbejde med 
styrelsesudvalget.

3. Hvad angår kontorets tjenestemænd og øvrige ansatte, udøves beføjelserne som 
ansættelsesmyndighed (AIPN) og som myndighed, der har kompetence til at indgå 
ansættelseskontrakter (AHCC), af Kommissionen. Kommissionen kan delegere visse af sine 
beføjelser inden for Kommissionen og til kontorets direktør. Hvis der gives delegation, sker det 
på samme betingelser som for Kommissionens generaldirektører.

4. Med forbehold af stk. 2 gælder de bestemmelser og procedurer, Kommissionen vedtager med 
henblik på gennemførelse af vedtægten og ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte, for 
tjenestemænd og øvrige ansatte, der gør tjeneste i kontoret, på samme vilkår som for 
Kommissionens tjenestemænd og øvrige ansatte med tjenestested i Luxembourg.

5. Ledige stillinger i kontoret bekendtgøres for personalet i alle institutioner, lige så snart 
ansættelsesmyndigheden og myndigheden, der har kompetence til at indgå 
ansættelseskontrakter, har besluttet at besætte stillingen.

7. Kontorets direktør underretter en gang i kvartalet styrelsesudvalget om personaleforvaltningen.

Artikel 11

Finansielle aspekter

1. Bevillingerne til kontoret, som opføres samlet under en særlig budgetpost i budgetsektionen for 
Kommissionen, udspecificeres i et bilag til den pågældende sektion. Dette bilag har form af en 
oversigt over indtægter og udgifter, som er inddelt på samme måde som budgettets sektioner.

2. Personaleoversigten for kontoret er vedlagt som bilag til oversigten over Kommissionens 
personale.

3. Institutionerne er hver især anvisningsberettigede for bevillingerne til "publikationsudgifter" på 
deres budget. 
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4. De enkelte institutioner kan delegere beføjelsen som anvisningsberettiget til direktøren for 
kontoret, for så vidt angår forvaltningen af bevillinger under deres sektion, og fastsætter 
begrænsningerne og vilkårene for en sådan delegation i overensstemmelse med 
finansforordningen. Kontorets direktør underretter en gang i kvartalet styrelsesudvalget om 
delegationerne.

5. Kontorets budget- og finansforvaltning gennemføres under overholdelse af finansforordningen 
og dens gennemførelsesbestemmelser og den finansielle ramme, der er gældende i 
Kommissionen, hvilket også gælder bevillinger, der er modtaget ved delegation fra andre 
institutioner end Kommissionen.

6. Kontorets regnskab føres i overensstemmelse med de regnskabsbestemmelser og metoder, som 
Kommissionens regnskabsfører har godkendt. Kontoret fører særskilt regnskab for salget af EU-
Tidende og de øvrige publikationer. Nettoindtægten ved salg indbetales til institutionerne.

Artikel 12

Kontrol

1. Funktionen som intern revisor for kontoret varetages i overensstemmelse med 
finansforordningen af Kommissionens interne revisor. I lighed med, hvad der gælder for 
Kommissionens generaldirektorater og tjenestegrene, etablerer kontoret en intern 
revisionsenhed. Institutionerne kan anmode kontorets direktør om, at kontorets interne 
revisionsenhed inddrager specifikke revisioner i sit arbejdsprogram.

2. Kontoret besvarer alle spørgsmål fra Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF), 
hvis de ligger inden for dets beføjelser. Med henblik på at beskytte Den Europæiske Unions 
interesser indgår styrelsesudvalgets formand og OLAF's direktør en aftale om, hvordan den 
gensidige information skal foregå.

Artikel 13

Klager og anmodninger

1. Kontoret er ansvarlig for besvarelse af henvendelser fra Den Europæiske Ombudsmand og Den 
Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse, forudsat at de ligger inden for dets beføjelser.

3. Alle sagsanlæg inden for kontorets kompetenceområder er rettet mod Kommissionen.

Artikel 14

Aktindsigt

1. Kontorets direktør træffer de beslutninger, der omhandles i artikel 7 i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, 
Rådets og Kommissionens dokumenter1. Hvis der gives afslag, er det Kommissionens 
generalsekretær, der besvarer en fornyet begæring om aktindsigt.

                                               
1 EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
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2. Kontoret fører et dokumentregister, jf. artikel 11 i forordning (EF) nr. 1049/2001.

Artikel 15

Ophævelse

Afgørelse 2000/459/EF, EKSF, Euratom ophæves.

Henvisninger til den ophævede afgørelse gælder som henvisninger til nærværende afgørelse.

Artikel 16

Virkning

Denne afgørelse har virkning fra den 1. december 2008.

Udfærdiget i Bruxelles og Luxembourg, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne På Kommissionens vegne

Formand Formand Formand

På Domstolens vegne På Revisionsrettens vegne

Formand Formand

På Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs vegne På Regionsudvalgets vegne

Formand Formand
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Europa-Parlamentets beslutning af 1. december 2005 om Kommissionens udkast til 
interinstitutionel aftale om rammer for europæiske reguleringsorganer (B6-0634/2005)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens udkast (KOM(2005)0059),

– der henviser til sin beslutning af 13. januar 2004 om Kommissionens meddelelse "Rammer for 
europæiske reguleringsorganer"1,

– der henviser til erklæring om artikel 10 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab 
vedrørende EU-organernes pligt til loyalt samarbejde, der blev vedtaget af Nice-
regeringskonferencen,

– der henviser til udtalelse af 11. oktober 2005 fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed om forslag til ændring af forordning (EØF) nr. 1210/90 om oprettelse af Det 
Europæiske Miljøagentur og Det Europæiske Miljøoplysnings- og Miljøovervågningsnet, for så 
vidt angår den administrerende direktørs embedsperiode,

– der henviser til den forespørgsel til mundtlig besvarelse, som Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender og Budgetudvalget i fællesskab har stillet til Rådet, og Rådets besvarelse på mødet 
den 15. november 2005,

– der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A. der henviser til, at de overvejelser, der er indeholdt i Parlamentets beslutning af 13. januar 2004, 
i alt væsentligt fortsat gælder, nemlig at en rationalisering og en forenkling af de hidtidige og 
nye organers struktur er uomgængelig ikke blot med henblik på at sikre klarhed, 
gennemsigtighed og retssikkerhed, men også ud fra udsigten til en Europæisk Union med 25 
eller flere medlemsstater, og at oprettelsen af nye organer bør vurderes ud fra de strengeste 
kriterier bl.a. med hensyn til relevansen og rimeligheden af deres virksomhed,

B. der henviser til, at Kommissionen med forelæggelsen af sit udkast til interinstitutionel aftale har 
fulgt Parlamentets opfordring til inden vedtagelsen af en rammeforordning at indgå en 
interinstitutionel aftale, som klart fastlægger de relevante fælles retningslinjer på dette område,

C. der henviser til, at det i ovennævnte erklæring om artikel 10 i traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab er fastsat, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen kan indgå 
interinstitutionelle aftaler, hvis det som led i opfyldelsen af deres pligt til loyalt samarbejde 
viser sig nødvendigt at lette anvendelsen af traktatens bestemmelser,

1. hilser Kommissionens forelæggelse af udkastet velkommen;

2. beklager, at Rådet ikke er rede til at indlede forhandlinger om indgåelse af en aftale på grundlag 
af Kommissionens udkast;

                                               
1 EUT C 92 E af 16.4.2004, s. 119.
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3. opfordrer Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på at opnå en holdningsændring i 
Rådet;

4. gør opmærksom på, at det ved behandlingen af fremtidige forslag om oprettelse af organer 
navnlig vil lægge følgende principper til grund:

a) oprettelse af et organ finder sted ved anvendelse af den almindelige lovgivningsprocedure, 
dvs. i reglen den fælles beslutningsprocedure, idet anvendelsen af proceduren i traktatens 
artikel 308 bør begrænses til helt særlige tilfælde, hvor de traktatbestemmelser, der 
vedrører den pågældende sag, ikke udgør noget tilstrækkeligt retsgrundlag,

b) hvert forslag om oprettelse af et organ ledsages af en costbenefitanalyse og en nøjagtig 
konsekvensanalyse, som også dokumenterer rentabiliteten af en løsning i form af et organ 
sammenlignet med en løsning, hvor Kommissionens tjenestegrene selv varetager de 
pågældende opgaver,

c) den saglige selvstændighed, der skal indrømmes organet i overensstemmelse med dets 
opgaveområde, fjerner ikke Kommissionens politiske ansvar for organets virksomhed,

d) dette krav om politisk ansvarlighed og pålidelighed skal opfyldes som led i 
Kommissionens rolle ved udvælgelsen og udnævnelsen af det udøvende organ, dvs. i 
reglen direktøren,

e) Parlamentet udøver en forudgående kontrol i form af høring af kandidaten eller 
kandidaterne til direktørposten, en efterfølgende kontrol i form af decharge for 
gennemførelsen af budgettet samt en løbende kontrol ved, at de pågældende fagudvalg 
følger agenturets virksomhed; det er udelukkende bestyrelsen, der på grundlag af en 
vurdering af direktørens første embedsperiode træffer afgørelse om en forlængelse af 
direktørens embedsperiode, 

f) Rådet udnævner repræsentanter, der er anerkendt på grund af deres sagkundskab, til 
tilsynsorganet, bestyrelsen, og Europa-Parlamentet kan inden deres udnævnelse invitere 
dem til høring, såfremt det finder det hensigtsmæssigt; antallet af disse repræsentanter står i 
et fornuftigt forhold til organets opgaver og betydning, idet det af hensyn til effektiviteten 
på lang sigt tilstræbes at gøre bestyrelsen mindre; så længe antallet af repræsentanter i 
bestyrelsen svarer til antallet af medlemsstater, udnævner Europa-Parlamentet fra sin side 
to medlemmer af bestyrelsen;

g) der kan indgives administrativ klage til Kommissionen over handlinger udført af organet 
med retsvirkning over for tredjemand, og Kommissionen kan behandle en sådan klage; i 
den forbindelse kan Kommissionens afgørelse indbringes for Domstolen;

5. er bekymret over den stadige stigning i antallet af decentrale organer (i øjeblikket treogtyve i 
forhold til fem organer i 1995), da der derved er fare for, at Kommissionens udøvende funktion 
udhules og opsplittes i en uoverskuelig mængde organer, der i det store hele arbejder på en 
mellemstatslig måde, og ønsker derfor i det mindste under tænkepausen i forbindelse med 
ratifikationen af forfatningen for Europa, at der ikke oprettes flere nye organer;

6. er på baggrund af den stigende belastning, som de decentrale organer udgør for Fællesskabets 
budget, positiv over for, at Kommissionen ifølge udkastet skal forpligtes til at begrunde ethvert 
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forslag om oprettelse af et organ med en vedlagt konsekvensanalyse, som ikke blot skal være i 
overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet, men også skal 
indeholde en muligst fuldstændig forudgående vurdering af de omkostninger, der opstår som 
følge af kontrol, samordning og indvirkningen på de menneskelige ressourcer og de 
administrative udgifter;

7. konstaterer, at organerne ganske vist modtager EF-tilskud, men at der ikke desto mindre af 
medlemsstaternes repræsentanter i deres bestyrelser træffes politiske beslutninger, der vedrører 
gennemførelsen af fællesskabsretten;

8. beklager, at Kommissionen åbenbart ikke er villig til at udarbejde nogen klar oversigt over de 
finansielle virkninger af eksistensen og videreudviklingen af de bestående organer for den 
periode, hvor de næste finansielle overslag skal gælde;

9. kræver, at der i den interinstitutionelle aftale principielt fastsættes en maksimal stigningssats for 
organernes administrative udgifter svarende til den sats, der kræves anvendt for Kommissionen;

10. kræver, at den interinstitutionelle aftale efterhånden finder anvendelse på de allerede 
eksisterende organer i modsætning til, hvad der er foreslået i teksten til udkastet;

11. opfordrer Udvalgsformandskonferencen til at gøre status over samarbejdet mellem de stående 
udvalg, der er tildelt beføjelser med hensyn til organer, nemlig Budgetudvalget og 
Budgetkontroludvalget, omkring overvågningen af organernes virksomhed og ajourføre de 
"retningslinjer", der vedtoges i juli 1998;

12. opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender til at følge den videre udvikling i 
forbindelse med Kommissionens udkast og om nødvendigt på ny at forelægge sagen for 
Parlamentet;

13. opfordrer formændene og ordførerne for Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og 
Budgetudvalget til på politisk plan at etablere uformelle kontakter med repræsentanter for Rådet 
og Kommissionen for at undersøge udviklingen i Rådet med henblik på horisontale 
foranstaltninger vedrørende reguleringsorganernes fremtidige struktur;

14. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen og medlemsstaternes 
regeringer.
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Europa-Parlamentets beslutning af 21. oktober 2008 om en strategi for den fremtidige 
regulering af de institutionelle aspekter ved reguleringsagenturer (2008/2103(INI)) -
Betænkning af Georgios Papastamkos (Foreløbig udgave)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens meddelelse af 11. marts 2008 "Europæiske agenturer - vejen 
frem" (KOM(2008)0135),

– der henviser til sin beslutning af 13. januar 2004 om meddelelse fra Kommissionen "Rammer 
for europæiske reguleringsorganer"1,

– der henviser til udkast til interinstitutionel aftale af 25. februar 2005 om rammer for europæiske 
reguleringsorganer (KOM(2005)0059),

– der henviser til mundtlig forespørgsel med forhandling, stillet til Rådet af Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender og Budgetudvalget i fællesskab, og til Rådets svar, afgivet på 
mødet den 15. november 2005 (0-0093/05),

– der henviser til sin beslutning af 1. december 2005 om Kommissionens udkast til 
interinstitutionel aftale om rammer for europæiske reguleringsorganer2,

– der henviser til Formandskonferencens beslutning af 17. april 2008,

– der henviser til skrivelse af 7. maj 2008 fra Kommissionens formand til Europa-Parlamentets 
formand og Rådets formand om oprettelsen af en interinstitutionel arbejdsgruppe på politisk 
niveau,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser fra 
Budgetudvalget, Budgetkontroludvalget, Økonomi- og Valutaudvalget og Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi (A6-0354/2008),

A. der henviser til, at Parlamentets og Kommissionens bestræbelser på at fastlægge en juridisk 
bindende ramme for europæiske reguleringsagenturer ikke har givet noget resultat,

B. der henviser til, at der ikke er sket nogen væsentlige fremskridt med udkastet til 
interinstitutionel aftale af 25. februar 2005 som følge af Rådets institutionelle og politiske 
modstand, og til, at Kommissionen har besluttet at trække sit forslag om en interinstitutionel 
aftale tilbage og erstatte det med en opfordring til at indgå i en interinstitutionel dialog, der kan 
munde ud i en fælles tilgang,

C. der henviser til, at selv om reguleringsagenturer ved første øjekast fremstår som 
mikroinstitutioner, har de endog meget store indflydelse på EU's forvaltning,

                                               
1 EUT C 92 E af 16.4.2004, s. 119.
2 EUT C 285 E af 22.11.2006, s. 123.
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D. der henviser til, at der fortsat er behov for i det mindste at definere reguleringsagenturernes 
grundlæggende strukturelle karakteristika, eftersom de er blevet en anerkendt para-institutionel 
komponent i EU,

E. der henviser til, at Kommissionen foreslår at oprette en interinstitutionel arbejdsgruppe, som 
skal have til opgave at fastlægge en fælles ramme for reguleringsagenturerne og de enkelte EU-
institutioners respektive kompetencer i forhold til disse agenturer,

F. der henviser til, at Kommissionen skal foretage en horisontal evaluering af 
reguleringsagenturerne frem til 2009-2010 og så hurtigt som muligt forelægge Parlamentet og 
Rådet en rapport om konklusionerne af denne evaluering,

G. der henviser til, Kommissionens beslutning om ikke at foreslå nye agenturer oprettet, før den 
interinstitutionelle arbejdsgruppe har afsluttet sit arbejde, bør hilses velkommen,

H. der henviser til, at Kommissionen ikke bør fravige retningslinjerne i udkastet til 
interinstitutionel aftale fra 2005, hvad angår ændringer i de grundlæggende retsakter om de 
eksisterende reguleringsagenturer med henblik på at sikre, at disse bringes i overensstemmelse 
med den nye tilgang,

I. der understreger, at der allerede eksisterer en ensartet lovramme1 for forvaltningsorganer, der 
skal administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer i en afgrænset periode,

Generelle betragtninger

1. mener, at Kommissionens forslag er et prisværdigt initiativ, og er villig til via sine 
repræsentanter at deltage i den interinstitutionelle arbejdsgruppes arbejde, men er af den 
opfattelse, at den "fælles tilgang" ikke lever op til forventningerne, når det gælder indgåelsen af 
en interinstitutionel aftale; bemærker, at dette ikke udelukker, at der kan udvikles andre 
aftaleformer som resultat af arbejdsgruppens arbejde;

2. appellerer til Rådet i dets egenskab af budgetmyndighedens ene part om at yde et konstruktivt 
bidrag til denne arbejdsgruppes arbejde;

3. anmoder Rådet og Kommissionen om sammen med Parlamentet hurtigst muligt at fastlægge 
arbejdsprogrammet for den interinstitutionelle arbejdsgruppe, så den kan påbegynde sit arbejde i 
efteråret 2008;

4. mener, at den interinstitutionelle arbejdsgruppes arbejdsprogram bl.a. bør omfatte følgende 
punkter:

– en redegørelse for de områder, der skal være fokus på i den horisontale evaluering, som 
Kommissionen skal foretage inden udgangen af 2009,

– fastlæggelse af objektive kriterier, der gør det muligt at evaluere behovet for agenturerne, 
idet der tages højde for alternative løsninger,

                                               
1 Rådets forordning (EF) nr. 58/2003 af 19. december 2002 om vedtægterne for de forvaltningsorganer, der skal 

administrere opgaver i forbindelse med EF-programmer (EFT L 11 af 16.1.2003, s. 1).
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– regelmæssig, koordineret og konsekvent evaluering af agenturernes arbejde og resultater, 
herunder en ekstern evaluering, der navnlig bygger på cost-benefit-analyser,

– evaluering af, hvad der er mest omkostningseffektivt: løsningen med et agentur eller at 
Kommissionens tjenestegrene varetager de pågældende opgaver,

– evaluering af eventuelle mistede fordele som følge af, at visse aktiviteter udføres af 
reguleringsagenturer i stedet for af Kommissionens tjenestegrene,

– foranstaltninger, der skal styrke agenturernes gennemsigtighed, navnlig via harmonisering 
af deres grundlæggende strukturelle karakteristika,

– fastlæggelse af grænser for agenturernes uafhængighed og for kontrollen med dem, navnlig 
indhold og omfang af Kommissionens ansvar med hensyn til deres aktiviteter, idet der 
tages højde for, at omfanget af Kommissionens ansvar ikke kan række ud over omfanget af 
dens konkrete indflydelse på agenturernes aktiviteter,

– udpegelse af Rådets og Kommissionens repræsentanter i tilsynsorganerne for agenturerne 
og høring af kandidaterne i Europa-Parlamentets ansvarlige udvalg,

– udpegelse af agenturernes udøvende organer, navnlig deres direktører, og præcisering af 
Europa-Parlamentets rolle i den forbindelse,

– behovet for en standardiseret tilgang blandt agenturerne med hensyn til præsentationen af 
deres aktiviteter i det pågældende finansår og af deres regnskaber og rapporter om 
budgetmæssig og økonomisk forvaltning,

– et fast krav til alle agenturers direktører om, at de skal udfærdige og undertegne en 
revisionserklæring, hvori der om fornødent kan tages forbehold,

– en harmoniseret model for alle agenturer og satellitorganer, der klart sondrer imellem:

– en årsberetning, der er beregnet for en generel læserskare om organets aktiviteter, 
arbejde og resultater,

– finansieringsoversigter og en rapport om budgettets gennemførelse,

– en aktivitetsrapport af samme art som aktivitetsrapporterne fra Kommissionens 
generaldirektorater,

– en revisionserklæring, der undertegnes af det pågældende organs direktør sammen 
med eventuelle forbehold eller bemærkninger, som direktøren finder det på sin plads 
at gøre dechargemyndigheden opmærksom på,

– fastlæggelse af principper for, om og i hvilken udstrækning gebyrer og betalinger bør indgå 
som finansieringskilde for agenturer,

– løbende vurdering af, om eksisterende agenturer fortsat er nødvendige, samt fastlæggelse 
af kriterier for, hvornår et reguleringsagentur skal anses for at have opfyldt sit formål og 
kan afvikles;
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5. beklager, at der mangler en generel strategi for oprettelse af EU-agenturer; bemærker, at nye 
agenturer oprettes efter behov, hvilket fører til en uigennemsigtig blanding af forskellige 
reguleringsagenturer, forvaltningsagenturer og andre fællesskabsorganer, som hver især udgør 
en helt særlig konstruktion;

6. noterer sig Kommissionens holdning, at oprettelsen af reguleringsagenturer, der i nogle tilfælde 
sker med Parlamentets medvirken, er et udtryk for samarbejde mellem medlemsstaterne, og at 
agenturernes funktion ligger i sammenkædningen og udøvelsen af beføjelser, der, hvis de 
udelukkende tildeltes EU-institutionerne, ville afstedkomme beskyldninger om centralisme;

7. opfordrer Rådet og Kommissionen til sammen med Parlamentet at arbejde på at skabe en klar, 
fælles og sammenhængende ramme for agenturernes fremtidige plads i EU's forvaltning;

8. mener, at der skal sikres gennemsigtighed i forbindelse med reguleringsagenturerne, især med 
hensyn til deres funktionsmåde, offentlighed omkring dem og adgang til informationer om dem 
samt planlægning af og ansvar for deres aktiviteter;

9. mener, at hovedmålet med den "fælles ramme", der ønskes indgået en interinstitutionel aftale 
om, bør være at rationalisere driften af og optimere merværdien ved reguleringsagenturerne ved 
at skabe større gennemsigtighed, synlig demokratisk kontrol og mere effektivitet;

10. mener, at det er absolut nødvendigt at indføre fælles regler og minimumsprincipper for alle 
reguleringsagenturers struktur, drift og kontrol, uanset deres art;

11. mener, at der skal sikres deltagelse i reguleringsagenturernes arbejde gennem en formel 
strukturering af hørings- og dialogproceduren med de interesserede parter;

12. mener, at agenturernes strukturelle og funktionsmæssige forskelligartethed rejser alvorlige 
spørgsmål vedrørende lovgivningsparametre, god forvaltningsskik og institutionelle forbindelser 
set i forhold til centralisering og decentralisering;

13. går ind for, at principperne for god forvaltning sikres gennem en fælles strategi for 
personaleudvælgelsesprocedurer, budgetlægning og ressourceforvaltning, effektiv styring og 
præstationsevaluering;

14. agter at undersøge, om Kommissionens tilsagn om at udsætte forslag om oprettelse af nye 
reguleringsagenturer også bør omfatte de to forslag inden for energi- og 
telekommunikationssektoren, der midlertidigt er sat i bero;

15. understreger nødvendigheden af at indføre en parlamentarisk kontrol med 
reguleringsagenturernes oprettelse og drift, der hovedsagelig skal omfatte:

– forelæggelse for Parlamentet af agenturernes årsberetning forestået af agenturerne selv,

– muligheden for at indbyde hvert enkelt agenturs direktør til at give møde for Parlamentets 
ansvarlige udvalg ved dennes udpegelse og 

– Parlamentets meddelelse af decharge for gennemførelsen af budgetterne for agenturer, der 
modtager fællesskabsfinansiering;
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16. opfordrer Kommissionen til at forelægge konklusionerne af den horisontale evaluering af 
reguleringsagenturerne i god tid inden udløbet af 2009-2010-perioden, så den interinstitutionelle 
arbejdsgruppe kan tage højde for konklusionerne;

17. opfordrer Kommissionen til at opstille benchmark med henblik på at sammenligne disse 
resultater og fastsætte klare regler for annullering af agenturernes mandat i tilfælde af 
utilstrækkelige resultater;

18. anmoder formanden og Formandskonferencen om at prioritere spørgsmålet om oprettelse af den 
arbejdsgruppe, som Kommissionen har foreslået, og mener, at Parlamentet i denne gruppe bør 
repræsenteres af formændene eller ordførerne fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, 
Budgetudvalget og to yderligere udvalg med praktisk erfaring i tilsyn med reguleringsagenturers 
arbejde;

19. gentager Parlamentets og Kommissionens fælles opfordring i udkastet til interinstitutionel aftale 
fra 2005 til at medtage en afgørelse om fastlæggelse af et agenturs hjemsted i basisretsakten;

Budgetmæssige betragtninger

20. ønsker på ny at understrege betydningen af, at det sikres, at proceduren i punkt 47 i den 
interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk 
forvaltning1 (IIA af 17. maj 2006) anvendes systematisk på interinstitutionelt plan, og 
understreger behovet for at sikre passende opfølgning af den fælles erklæring af 13. juli 2007 fra 
Parlamentet, Rådet og Kommissionen vedrørende decentrale organer;

21. er overbevist om, at det er absolut nødvendigt med en detaljeret procedure for anvendelsen af 
denne bestemmelse; mener, at en sådan procedure eventuelt vil kunne åbne mulighed for at 
medtage nogle af de vigtige aspekter i det blokerede udkast til interninstitutionel aftale fra 2005, 
muligvis i forbindelse med visse tilpasninger til rammefinansforordningen for agenturerne2;

22. konkluderer, at EU, hvis evalueringer viser, at der ikke er nogen garanti for 
omkostningseffektivitet og en effektiv decentral forvaltning, ikke må være bange for at vende 
den nuværende tendens til at outsource Kommissionens opgaver og bør fastsætte klare regler for 
at bringe de decentrale organers mandat til ophør;

23. støtter Kommissionens planer om ikke at stille forslag om nye decentrale agenturer, før 
evalueringsprocessen er afsluttet, navnlig eftersom den nuværende flerårige finansielle rammes 
råderum ville gøre det yderst vanskeligt i øjeblikket at finansiere noget som helst nyt 
fællesskabsorgan, uden at der foretages en seriøs omprogrammering;

24. betragter ud fra et budgetmæssigt synspunkt følgende spørgsmål som centrale for dagsordenen 
for den interinstitutionelle arbejdsgruppe om EU-agenturernes fremtid:

Fastlæggelse af en definition på agentur

                                               
1 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
2 Kommissionens forordning (EF, Euratom) nr. 2343/2002 af 23. december 2002 om rammefinansforordning for de 

organer, der er omhandlet i artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om finansforordningen 
vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget (EFT L 357 af 31. 12. 2002, s. 72).
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25. erindrer i denne forbindelse om den definition på et "agentur", der blev fastlagt på trilogmødet 
den 7. marts 2007, hvor der var enighed om, at definitionen på et agentur i forbindelse med 
anvendelsen af punkt 47 i IIA af 17. maj 2006 måtte afhænge af, om det pågældende organ var 
oprettet i overensstemmelse med artikel 185 i Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 
25. juni 2002 om finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige 
budget1 (finansforordningen);

26. ønsker at understrege den betydning, det tillægger det, at der i forbindelse med agenturerne 
anvendes en klar og konsekvent generel terminologi, som bør fastlægges til almindelig brug; gør 
opmærksom på, at "reguleringsagenturer" kun udgør en undergruppe af de decentrale organer;

Nye agenturer - Forbindelse mellem lovgivningsprocedurer og budgetmæssige beføjelser

27. mener, at det er vigtigt at drøfte planlægningsproblemer og retlige og proceduremæssige 
spørgsmål, som vil kunne opstå i tilfælde af, at der ikke parallelt med lovgivningsmyndighedens 
afgørelser indgås en rettidig aftale om finansieringen af et nyt agentur i henhold til punkt 47 i 
IIA af 17. maj 2006; mener, at det er lige så vigtigt at gøre sig overvejelser om 
retssikkerhedsgarantier for at sikre, at budgetmyndigheden involveres i fuldt omfang i alle 
spørgsmål med konsekvenser for budgettet, såsom udvidelse af agenturernes lister over opgaver;

28. erindrer om, at Parlamentet allerede i 2005 krævede obligatoriske cost-benefit-analyser forud 
for forslag om oprettelse af et nyt agentur, hvor hovedvægten skulle lægges dels på spørgsmålet 
om, hvorvidt løsningen med decentrale organer (herunder de anslåede udgifter til tilsyn og 
koordinering) er mere omkostningseffektiv end en løsning, hvor de pågældende opgaver 
varetages af Kommissionens egne tjenestegrene, dels på spørgsmål som f.eks. det pågældende 
organs mandat og arbejdsmetoder eller graden af uafhængighed af Kommissionen, hvilket ofte 
er af særlig interesse for den lovgivende myndighed;

Eksisterende organer - Overvågning

29. understreger nødvendigheden af regelmæssig og koordineret evaluering og kontrol – hvor 
dobbeltarbejde og overlapning undgås – med henblik på at vurdere merværdien af allerede 
eksisterende decentrale agenturer, som ikke længere er omfattet af punkt 47 i IIA af 17. maj 
2006; anser dette som en opfølgning af det tidligere udførte arbejde, der resulterede i en fælles 
erklæring om fællesskabsagenturer, der vedtoges på trilogmødet den 18. april 2007, og hvori der 
lød en opfordring til regelmæssigt at evaluere eksisterende EU-organer og især lægge vægt på 
deres cost-benefit og detaljeret redegøre for kriterierne ved udvælgelsen af de organer, der 
evalueres;

30. bemærker, at den analyse, der foretages, bør indeholde svar på visse grundlæggende cost-
benefit-spørgsmål og bl.a. bør kunne gennemføres i overensstemmelse med følgende kriterier:

– Relevans: Hvor vidt er de opgaver, der er omtalt i oprettelsesforordningen for agenturet, 
hensigtsmæssige set i forhold til de i budgettet bevilgede offentlige udgifter?

– Produktivitet: Hvad er resultatet (virkningen) af agenturets arbejde?

– Effektivitet (omkostningseffektivitet): Hvor økonomisk er de forskellige input blevet omsat 
                                               
1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
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til output og resultater? Blev de (forventede) virkninger opnået til en rimelig pris, især med 
hensyn til personaleudnyttelse og intern organisation?

31. understreger, at det i betragtning af organernes generelle indvirkning på budgettet er 
Kommissionens opgave på overbevisende måde at påvise, at EU-forvaltning ved hjælp af 
organerne er den mest omkostningseffektive, produktive og bedst egnede løsning til 
gennemførelse af EU-politikker nu og i den nærmeste fremtid;

Generel samarbejdsramme

32. insisterer på, at der er brug for at fastlægge fælles minimumsstandarder bl.a. med hensyn til 
Kommissionens rolle og politiske ansvar i forhold til det pågældende agentur, værtslandenes 
støtte og rettidig og gennemskuelig afgørelse om et agenturs hjemsted, som der kan henvises til 
i agenturernes oprettelsesforordninger;

33. erindrer om, at agenturernes aktiviteter bør reguleres med en klar ansvarsfordeling svarende til 
finansforordningens bestemmelser; fremhæver agenturernes forpligtelser, hvad angår 
dechargeproceduren;

34. anser det endvidere for yderst vigtigt, at der gøres forsøg på at fastlægge fælles regler for 
opstillingen af agenturernes budgetter med henblik på at gøre budgetindikatorer såsom 
agenturernes gennemførelsesgrad eller de enkelte poster, som udgør deres indtægter og udgifter, 
mere gennemsigtige og sammenlignelige; mener, at der måske er behov for at tilpasse den 
måde, hvorpå tilskuddene til agenturerne generelt præsenteres i EU-budgettet, til de opgaver og 
den rolle, som den nye generation af agenturer skal varetage;

35. påpeger, at der ifølge oplysningerne i Kommissionens meddelelse i øjeblikket er 29 
reguleringsagenturer, som beskæftiger 3.800 medarbejdere og har et årligt budget på ca. 1.100 
mio. EUR, hvori der indgår et fællesskabsbidrag på 559 mio. EUR;

36. fastholder, at revisions-/dechargeproceduren skal stå i forhold til agenturernes samlede budget; 
bemærker i særdeleshed, at de ressourcer, der stilles til rådighed for Den Europæiske 
Revisionsret, ikke er steget i takt med antallet af agenturer i de seneste år;

37. gentager det ønske, det udtrykte i stk. 7 i sine beslutninger af 22. april 2008 om decharge for 
gennemførelsen af budgettet for agenturer, at agenturernes præstationer regelmæssigt (og på ad 
hoc-basis) revideres af Den Europæiske Revisionsret eller et andet uafhængigt revisionsorgan; 
mener, at dette ikke bør begrænses til de traditionelle aspekter af økonomisk forvaltning, men 
også bør omfatte forvaltningseffektivitet, og at der bør indgå en vurdering af hvert enkelt 
agenturs økonomiske forvaltning; 

38. er af den opfattelse, at alle agenturer sammen med deres stillingsfortegnelse bør forelægge en 
oversigt over fastansat og midlertidigt ansat personale og nationale eksperter og påpege 
ændringer i forhold til de to foregående regnskabsår;

39. henleder opmærksomheden på Den Europæiske Revisionsrets særberetning nr. 5/2008 om sund 
økonomisk forvaltning i agenturerne med særlig vægt på præstationsrevisioner;

40. opfordrer Kommissionen til at sammenlægge de mindre agenturers administrative funktioner 
med henblik på at opnå den kritiske masse, der er nødvendig, for at agenturerne på 
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tilfredsstillende vis kan overholde de gældende regler for offentlige indkøb samt 
finansforordningen og vedtægten1;

41. opfordrer Kommissionen til at underkaste agenturernes budgetønsker en kritisk granskning, 
eftersom hovedparten af agenturerne ikke opbruger de midler, de har anmodet om;

o

o o

42. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til 
medlemsstaternes regeringer.

                                               
1 Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 259/68 af 29. februar 1968 om vedtægten for tjenestemænd i De 

europæiske Fællesskaber og om ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i disse Fællesskaber samt om særlige 
midlertidige foranstaltninger for tjenestemænd i Kommissionen (Vilkårene for de øvrige ansatte) (EFT L 56 af 
4.3.1968, s. 1).
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Europa-Parlamentets beslutning af 9. oktober 2008 om godkendelse af den fælles erklæring 
om kommunikation om Europa i partnerskab (2007/2222(ACI)) - Betænkning af Jo Leinen 
(Foreløbig udgave)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EF-traktatens artikel 255,

– der henviser til sin beslutning af 13. marts 2002 om Kommissionens meddelelse om nye rammer 
for samarbejde om aktiviteter vedrørende informations- og kommunikationspolitikken i Den 
Europæiske Union1,

– der henviser til sin beslutning af 10. april 2003 om en informations- og kommunikationsstrategi 
for Den Europæiske Union2,

– der henviser til sin beslutning af 12. maj 2005 om gennemførelsen af en informations- og 
kommunikationsstrategi for Den Europæiske Union3,

– der henviser til sin beslutning af 16. november 2006 om hvidbogen om en europæisk 
kommunikationspolitik4,

– der henviser til Formandskonferencens afgørelse af 25. september 2008,

– der henviser til den foreslåede fælles erklæring om kommunikation om Europa i partnerskab,

– der henviser til forretningsordenens artikel 120, stk. 1, og artikel 43, stk. 1,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-0372/2008),

A. der henviser til, at kommunikation er et vigtigt element i både et repræsentativt og et 
participatorisk demokrati,

B. der henviser til, at en af de stærke sider ved EU's demokratiske elementer består i 
kommunikationsstrukturerne på europæisk plan, som forbinder institutionerne med borgerne,

C. der henviser til, at erfaringerne fra tidligere valg til Europa-Parlamentet og tidligere 
folkeafstemninger om EU-spørgsmål viser, at der er en højere valgdeltagelse blandt borgere, 
som er opmærksomme på og interesserede i EU, end blandt borgere, som ikke er lige så 
velinformerede; der henviser til, at denne iagttagelse atter er blevet bekræftet i de analyser, der 
er foretaget efter den irske folkeafstemning,

D. der henviser til, at kommunikation om Den Europæiske Union kræver et politisk engagement 
hos EU-institutionerne og medlemsstaterne på alle niveauer,

                                               
1 EUT C 47 E af 27.2.2003, s. 400.
2 EUT C 64 E af 12.3.2004, s. 591.
3 EUT C 92 E af 20.4.2006, s. 403.
4 EUT C 314 E af 21.12.2006, s. 369.
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1. godkender den fælles erklæring om kommunikation om Europa i partnerskab, der er vedføjet 
som bilag til denne afgørelse, og vedtager at vedføje den som bilag til forretningsordenen; 
anmoder om, at erklæringen offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og det vedføjede bilag til Rådet og 
Kommissionen til orientering.
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BILAG

Partnerskab om formidling om EU

Mål og principper

1. Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen lægger den allerstørste vægt på at 
forbedre formidlingen om EU-spørgsmål, således at EU-borgerne kan udøve deres ret til at 
deltage i EU's demokratiske liv, hvor beslutningerne tages så åbent som muligt og så tæt på 
borgerne som muligt, under overholdelse af principperne om pluralisme, deltagelse, åbenhed og 
gennemsigtighed.

2. De tre institutioner ønsker at tilskynde til sammenfaldende opfattelser af 
formidlingsprioriteterne for Den Europæiske Union som helhed, at fremme merværdien ved en 
EU-tilgang til formidling om EU-spørgsmål, at lette udveksling af oplysninger og bedste praksis 
og udvikle synergier mellem institutionerne, når de gennemfører formidling om disse prioriteter, 
samt at lette samarbejdet mellem institutionerne og medlemsstaterne i relevant omfang.

3. De tre institutioner erkender, at formidling om Den Europæiske Union kræver et politisk 
engagement fra EU-institutionernes og -medlemsstaternes side, og at medlemsstaterne har et 
ansvar for formidling om EU til deres egne borgere.

4. De tre institutioner mener, at oplysning og formidling om EU-spørgsmål bør give alle adgang til 
korrekte og alsidige oplysninger om Den Europæiske Union og sætte borgerne i stand til at 
udøve deres ret til at give udtryk for deres synspunkter og deltage aktivt i den offentlige debat 
om EU-spørgsmål.

5. De tre institutioner fremmer respekten for flersprogethed og kulturel mangfoldighed i 
forbindelse med gennemførelsen af oplysnings- og formidlingsaktiviteter.

6. De tre institutioner har politisk forpligtet sig til at nå ovennævnte mål. De tilskynder de andre 
EU-institutioner og -organer til at støtte deres indsats og til, hvis de ønsker det, at bidrage hertil.

En partnerskabstilgang

7. De tre institutioner erkender betydningen af at tackle formidlingsudfordringen om EUspørgsmål 
i et partnerskab mellem medlemsstaterne og EU-institutionerne for at sikre effektiv formidling 
og objektive oplysninger til det bredest mulige publikum på passende niveau.

De ønsker at udvikle synergier med nationale, regionale og lokale myndigheder og med 
repræsentanter for civilsamfundet.

Med henblik herpå ønsker de at fremme en pragmatisk partnerskabstilgang.

8. De minder i den forbindelse om den centrale rolle, som Den Interinstitutionelle 
Informationsgruppe (IIG) spiller, idet den fungerer som en ramme på højt niveau for 
institutionernes indsats for at stimulere en politisk debat om EU-relateret oplysning og 
formidling med henblik på at fremme synergi og komplementaritet. IIG, hvis formandskab 
varetages af repræsentanter for Europa-Parlamentet, Rådet og Europa-Kommissionen i 
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fællesskab, og hvori Regionsudvalget og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
deltager som observatører, mødes i princippet to gange om året.

En samarbejdsramme

De tre institutioner har til hensigt at samarbejde på følgende grundlag:

9. De tre institutioner vil inden for rammerne af IIG hvert år identificere et begrænset antal fælles 
formidlingsprioriteter under hensyntagen til de enkelte EU-institutioners og -medlemsstaters 
ansvar for deres egen formidlingsstrategi og egne formidlingsprioriteter.

10. Disse prioriteter baseres på formidlingsprioriteter, som EU-institutionerne og - organerne 
identificerer efter deres interne procedurer, eventuelt suppleret med medlemsstaternes 
strategiske synspunkter og indsats på dette område og under hensyntagen til borgernes 
forventninger.

11. De tre institutioner og medlemsstaterne vil bestræbe sig på at fremme en passende støtte til 
formidling om de identificerede prioriteter.

12. De tjenester, der har ansvaret for formidling i medlemsstaterne og EU-institutionerne, bør holde 
forbindelse med hinanden for at sikre en vellykket gennemførelse af de fælles 
formidlingsprioriteter og andre aktiviteter vedrørende EU-formidling, om nødvendigt på 
grundlag af passende administrative ordninger.

13. Institutionerne og medlemsstaterne opfordres til at udveksle oplysninger om anden EUrelateret 
formidlingsvirksomhed, navnlig om den formidling, som institutionerne og organerne påtænker 
på bestemte områder, når den resulterer i oplysningskampagner i medlemsstaterne.

14. Kommissionen opfordres til i begyndelsen af hvert år at aflægge rapport til de andre EU-
institutioner om de vigtigste resultater af gennemførelsen af de fælles formidlingsprioriteter for 
det foregående år.

15. Denne politiske erklæring er undertegnet den [dato].
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Europa-Parlamentets beslutning af 17. maj 2006 om indgåelse af den interinstitutionelle aftale 
(IIA) om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning - (2006/2028(ACI)) -
Betænkning af Sérgio Sousa Pinto

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EF-traktaten, særlig artikel 272,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren1, særlig punkt 26,

– der henviser til sin beslutning af 1. december 2005 om den interinstitutionelle aftale om 
budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren2,

– der henviser til sin beslutning af 18. januar 2006 om Det Europæiske Råds holdning til de 
finansielle overslag og fornyelsen af den interinstitutionelle aftale for perioden 2007-20133,

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Forslag om fornyelse af den 
interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren" 
(KOM(2004)0498)4,

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Bidrag til de interinstitutionelle 
forhandlinger om forslaget til fornyelse af den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og 
forbedring af budgetproceduren" (KOM(2006)0075),

– der henviser til Kommissionens arbejdsdokument "Revideret forslag om fornyelse af den 
interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren" 
(KOM(2006)0036),

– der henviser til Kommissionens meddelelser til Rådet og Europa-Parlamentet "Fremtiden skaber 
vi i fællesskab: Politikudfordringer og budgetmidler i det udvidede EU 2007-2013" 
(KOM(2004)0101) og "Finansielle overslag 2007-2013" (KOM(2004)0487) samt 
Kommissionens arbejdsdokument med tekniske tilpasninger til Kommissionens forslag til en 
flerårig finansiel ramme 2007-2013 (SEK(2005)0494),

– der henviser til fælleserklæringen om retningslinjer for lovgivningsforslag i tilknytning til den 
flerårige finansielle ramme for perioden 2007-2013, der blev vedtaget den 18. oktober 2005,

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 15.-16. december 2005 (dok. 
15915/05 CADREFIN 268),

– der henviser til trepartsmøderne den 23. januar 2006, den 21. februar 2006, den 21. marts 2006 

                                               
1 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1. Aftalen blev senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse 2005/708/EF 

(EUT L 269 af 14.10.2005, s. 24).
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0224.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2005)0453.
4 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0010.
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og den 4. april 2006,

 der henviser til udkast til den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig 
økonomisk forvaltning, som er vedføjet denne afgørelse,

 der henviser til forretningsordenen artikel 120, stk. 1, og til afsnit IV, punkt 1 og 2, og afsnit 
XVIII, punkt 4, i bilag VI hertil,

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget og udtalelser fra Udenrigsudvalget, 
Udviklingsudvalget, Budgetkontroludvalget, Regionaludviklingsudvalget, Udvalget om 
Landbrug og Udvikling af Landdistrikter, Fiskeriudvalget, Kultur- og Uddannelsesudvalget og 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6-0150/2006),

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-0144/2006),

A. der henviser til, at Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen har afsluttet forhandlingerne 
om en ny interinstitutionel aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning for 
tidsrummet 2007-2013 (herefter benævnt "udkastet til aftale"),

B. der henviser til, at Kommissionen i overensstemmelse med punkt 26 i den interinstitutionelle 
aftale af 6. maj 1999 indledte forberedelsen af de nye finansielle overslag og den nye 
interinstitutionelle aftale ved at fremsætte forslag henholdsvis den 10. februar 2004 og den 14. 
juli 2004,

C. der henviser til, at Kommissionen, efter at Parlamentet havde vedtaget sin forhandlingsposition 
den 8. juni 2005, og efter at medlemsstaterne var nået til enighed i december 2005, forelagde et 
revideret forslag til den nye interinstitutionelle aftale og tekniske dokumenter vedrørende 
konsekvenserne af Det Europæiske Råds konklusioner, hvilket gjorde det muligt at indlede 
forhandlinger på et fair grundlag,

D. der henviser til, at Parlamentet var fast besluttet på at opnå en bæredygtig flerårig finansiel 
ramme, der indeholdt tilstrækkelige midler til at dække behovene til de kommende års politikker 
og passende instrumenter og reformer til at forbedre gennemførelsen,

E. der henviser til, at den fuldstændige gennemførelse af de flerårige programmer afhænger af, om 
indgåelsen af den interinstitutionelle aftale og fastsættelsen af den finansielle ramme sker i rette 
tid,

F. der henviser til, at Parlamentet som den eneste institution udarbejdede en samlet strategi og 
foretog en fuldstændig og tilbundsgående analyse af behovene for at fastlægge politiske 
prioriteringer i modsætning til Rådet, hvis strategi var baseret på lofter og procentsatser,

G. der henviser til, at betænkningen fra Budgetudvalget giver en positiv vurdering af de politiske 
og finansielle valg, der foretages i udkastet til aftale,

H. der henviser til, at udkastet til aftale tilsyneladende ikke skaber nogen problemer vedrørende 
uoverensstemmelse med primær fællesskabsret og fuldt ud respekterer Parlamentets 
budgetbeføjelser,

I. der henviser til, at udkastet til aftale tilsyneladende heller ikke på nogen måde er i modstrid med 



PE423.766v01-00 190/369 DV\779820DA.doc

DA

Parlamentets forretningsorden; at det imidlertid er et spørgsmål, om det ikke ville være klogt at 
foretage nogle ændringer i forretningsordenen, i særdeleshed i bilag IV, for at muliggøre 
Parlamentets inddragelse i en række specifikke procedurer, der fastlægges i udkastet til aftale, 
under de bedst mulige betingelser; dette kunne især være tilfældet, for så vidt angår 
procedurerne vedrørende:

 tilpasninger i forbindelse med alt for store statsunderskud,

 revision af den finansielle ramme,

 mobilisering af nødhjælpsreserven,

 mobilisering af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond,

 mobilisering af fleksibilitetsinstrumentet,

 mobilisering af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen,

 tilpasning af den finansielle ramme med henblik på udvidelsen,

1. gør opmærksom på, at Parlamentet for første gang i den tid, de finansielle overslag har 
eksisteret, har forhandlet i over otte måneder i et midlertidigt udvalg nedsat til dette formål og 
har vedtaget en omfattende forhandlingsposition baseret på tre søjler med henblik på at:

 afstemme politiske prioriteringer og finansielle behov

 modernisere budgetstrukturen og

 forbedre kvaliteten af EU-budgettets gennemførelse;

2. gør opmærksom på, at det forkastede Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2005 i 
den foreliggende form ud fra den betragtning, at de ikke giver EU rådighed over de kvantitative 
og kvalitative midler, det vil kræve at tage fremtidige udfordringer op, og opfordrede Rådet til 
at sikre et reelt mandat til at forhandle med Parlamentet;

3. udtrykker skuffelse over den måde, hvorpå aftalen kom i stand i Det Europæiske Råd, idet det 
var nationale interesser snarere end fælles europæiske mål, der var omdrejningspunktet for 
drøftelserne;

4. påpeger, at det ved mange lejligheder har givet udtryk for sin vilje til at føre konstruktive 
forhandlinger med Rådet på basis af de to institutioners respektive holdninger med henblik på at 
nå frem til en aftale baseret på acceptable kvantitative og kvalitative forbedringer inden for en 
realistisk tidsramme;

5. mener, at den aftale, de tre institutioner nåede frem til den 4. april 2006, var det eneste mulige 
kompromis, Parlamentet kunne opnå i de omfattende forhandlinger, med hensyn til et flerårigt 
budget med henblik på at garantere kontinuiteten i EU-lovgivningen, sikre forsvarlig økonomisk 
forvaltning af EU-midler og bevare Parlamentets lovgivningsmæssige og budgetmæssige 
beføjelser i den næste periode;
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6. glæder sig over Det Europæiske Råds beslutning om at opfordre Kommissionen til at foretage 
en fuldstændig og omfattende revision af alle aspekter af EU's indtægter og udgifter; fremhæver, 
at det som Rådets budgetpartner har til hensigt at deltage i denne revision med henblik på at 
indgå en aftale om et nyt omfattende finansieringssystem, der er fair, dynamisk, 
fremtidsorienteret og åbent, og som giver EU mulighed for at opfylde sine ambitioner med sine 
egne midler i stedet for medlemsstaternes bidrag;

7. glæder sig over aftalens ordlyd, og især fremskridtene under de tre søjler i 
forhandlingspositionen:

Afstemning af politiske prioriteringer og finansielle behov igennem:

- en forhøjelse på 4 mia. EUR til EU's politikker som aftalt på Det Europæiske Råds møde i 
december 2005, som direkte skal gå til programmer under udgiftsområde 1a, 1b, 2, 3b og 4,

- anvendelse af 2,5 mia. EUR fra EIB's reserve, som skal stilles til rådighed af 
medlemsstaterne under en ny plan for samfinansiering mellem EIB og EU-budgettet med 
henblik på at styrke EU-budgettets løftestangseffekt inden for forskning og udvikling, 
transeuropæiske net og små og mellemstore virksomheder op til et samlet beløb på 60 mia. 
EUR,

- finansiering af ikke-programmerede behov som f.eks. nødhjælpsreserven (1,5 mia. EUR) og 
EU's Solidaritetsfond (op til 7 mia. EUR) uden for den finansielle ramme om nødvendigt 
ved hjælp af supplerende indtægter fra medlemsstaterne,

- finansiering af Den Europæiske Fond til Globaliseringstilpasning (op til 3,5 mia. EUR) ved 
anvendelse af bortfaldne bevillinger, uden for den finansielle ramme;

Forbedring af budgetstrukturen ved hjælp af større fleksibilitet igennem:

- fastholdelse af et samlet fleksibilitetsbeløb på 1,4 mia. EUR over hele perioden, som i 
tilfælde af udnyttelse finansieres ved hjælp af supplerende indtægter fra medlemsstaterne 
med mulighed for fremførsel af det årlige beløb (200 mio. EUR) til de næste to år i tilfælde 
af manglende udnyttelse og en ny mulighed for anvendelse af instrumentet til dækning af de 
samme behov i mere end ét år;

- mulighed for det nyvalgte Parlament for ved udgangen af 2009 at vurdere, hvordan den 
interinstitutionelle aftale og den finansielle ramme har fungeret, på grundlag af en beretning, 
som Kommissionen ensidigt forpligtede sig til at fremlægge, eventuelt ledsaget af forslag;

Forbedring af kvaliteten af EU-budgettets gennemførelse og bevarelse af Parlamentets 
beføjelser igennem:

- indføjelse af principperne om proportionalitet og brugervenlige procedurer i den ændrede 
finansforordning, medlemsstaternes ansvar i forbindelse med foranstaltninger til sikring af 
bedre intern kontrol med EU-midler, der er underlagt delt forvaltning, nødvendigheden af at 
indføre en mekanisme for samfinansiering med EIB for at øge EU-politikkernes 
løftestangseffekt, inddragelse af Parlamentet i den finansielle programmering og 
finansieringen af nye organer, uden at det berører de operationelle programmer,

- Parlamentets fulde deltagelse i den omfattende revision, øget inddragelse af Parlamentet i 
beslutningsprocessen i forbindelse med FUSP og øget demokratisk kontrol med eksterne 
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aktioner;

8. er dog klar over, at en række mangler stadig ikke er afhjulpet med forhandlingsresultatet; mener, 
at disse mangler bør tages op i forbindelse med revisionen i 2008/2009 og så vidt muligt under 
de årlige budgetprocedurer; bemærker, at der hurtigst muligt bør gennemføres en reform af især 
ordningen med egne indtægter, men også af udgiftssiden, for at undgå de samme pinlige 
forhandlinger om nationale interesser i forbindelse med den næste finansielle ramme;

9. bekræfter, at det mener, at alle fremtidige finansielle rammer bør opstilles for en periode af fem 
år, der er forenelig med parlamentets og Kommissionens mandat;

10. mener, at den holdning, der kom til udtryk i ovennævnte beslutning af 8. juni 2005, fortsat er det 
mål, der kan sikre et optimalt bevillingsniveau og yderligere reformer med henblik på at 
realisere Den Europæiske Unions ambitioner;

11. minder om, at det er nødvendigt at indføre sikre overgangsordninger for det tilfælde, at 
forfatningstraktaten træder i kraft, før den nye finansielle ramme udløber;

12. forventer, at de reformer, der indgår i den næste interinstitutionelle aftale, hurtigt vil indvirke på 
den kvalitative gennemførelse af budgettet, herunder nedbringelsen af den administrative byrde, 
og få en synlig konsekvens for de europæiske borgere, idet de får lettere adgang til EU-midler;

13. accepterer de budgetmæssige og finansielle konsekvenser af den nye interinstitutionelle aftale;

14. understreger, at fagudvalgenes udtalelser har være en nyttig støtte under forhandlingerne; 
mener, at den interinstitutionelle aftale som vedtaget imødekommer de fleste af anmodningerne 
fra fagudvalgene i kvalitativ og/eller kvantitativ henseende;

15. godkender udkastet til aftalen, der er vedføjet som bilag;

16. anmoder sit kompetente udvalg om at undersøge, i hvilket omfang det ville være nyttigt at 
ændre forretningsordenen, og i særdeleshed bilag IV hertil, for at gøre det muligt for 
Parlamentet at deltage i de specifikke procedurer, der er fastlagt i udkastet til aftale, under de 
bedst mulige betingelser;

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

INTERINSTITUTIONEL AFTALEMELLEM EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET OG KOMMISSIONEN OM 
BUDGETDISCIPLIN OG FORSVARLIG ØKONOMISK FORVALTNING

EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION OG KOMMISSIONEN 
FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER,

herefter "institutionerne",

HAR INDGÅET FØLGENDE AFTALE:

1. Formålet med nærværende aftale er at gennemføre budgetdisciplin og forbedre den årlige 
budgetprocedures forløb og det interinstitutionelle samarbejde på budgetområdet samt at sikre 
en forsvarlig økonomisk forvaltning.

2. Budgetdisciplin dækker i denne aftale alle udgifter. Den er bindende for alle institutionerne i 
hele den periode, hvor denne aftale gælder.

3. Aftalen berører ikke de forskellige institutioners respektive budgetmæssige beføjelser, således 
som de er fastsat i traktaterne. Hvor der henvises til dette punkt, træffer Rådet afgørelse med 
kvalificeret flertal og Europa-Parlamentet med et flertal af dets medlemmers stemmer og med 
tre femtedele af de afgivne stemmer, i overensstemmelse med de afstemningsregler, der er 
fastsat i artikel 272, stk. 9, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (i det 
følgende benævnt "EF-traktaten").

4. Ændres traktaten i løbet af den flerårige finansielle ramme 2007 – 2013 (herefter ”den 
finansielle ramme”), med virkning for budgettet, foretages de tilpasninger, der som følge 
heraf er nødvendige.

5. Aftalen kan ikke ændres uden samtykke fra samtlige institutioner. Ændringer af den 
finansielle ramme skal foretages efter de procedurer, der er fastsat herfor i denne aftale.

6. Aftalen består af tre dele:
– del I indeholder en definition af og gennemførelsesbestemmelser til den finansielle 

ramme og gælder i den finansielle rammes gyldighedsperiode;
– del II vedrører forbedringen af det interinstitutionelle samarbejde under 

budgetproceduren;
– del III indeholder bestemmelser vedrørende en forsvarlig økonomisk forvaltning af EU's 

midler.
7. Kommissionen forelægger, når den finder det nødvendigt, og i hvert fald samtidig med, at den 

fremsætter forslag til en ny finansiel ramme i medfør af punkt 30, en rapport om 
gennemførelsen af denne aftale, om nødvendigt ledsaget af forslag til ændringer.

8. Nærværende aftale træder i kraft den 1. januar 2007 og afløser:
– den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 

Kommissionen om budgetdisciplin og forbedring af budgetproceduren1;

                                               
1 EFT C 172 af 18.6.1999, s. 1.
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– den interinstitutionelle aftale af 7. november 2002 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen om finansieringen af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond, som 
supplerer den interinstitutionelle aftale af 6. maj 1999 om budgetdisciplin og forbedring 
af budgetproceduren1.

DEL I – FINANSIEL RAMME:
DEFINITION OG GENNEMFØRELSESBESTEMMELSER

A. Indhold og rækkevidde af den finansielle ramme

9. Den finansielle ramme er anført i bilag I. Den udgør referencerammen for den 
interinstitutionelle budgetdisciplin.

10. Den finansielle ramme skal sikre, at Den Europæiske Unions udgifter, opdelt i
hovedkategorier, på mellemlang sigt udvikler sig på en ordnet måde og inden for grænserne af 
de egne indtægter.

11. I den finansielle ramme fastsættes der for hvert år i perioden fra 2007 til 2013 og for hvert 
udgiftsområde eller underområde, udgiftsbeløb til forpligtelsesbevillinger. Desuden fastsættes 
der årlige samlede udgiftsbeløb både for så vidt angår forpligtelsesbevillinger og 
betalingsbevillinger.
Alle disse beløb er udtrykt i 2004-priser.

I den finansielle ramme tages der ikke hensyn til budgetposter finansieret af formålsbestemte 
indtægter som omhandlet i artikel 18 i finansforordningen af 25. juni 2002 vedrørende De 
Europæiske Fællesskabers almindelige budget2, i det følgende benævnt "finansforordningen".
Oplysninger vedrørende transaktioner, der ikke er medtaget i Den Europæiske Unions 
almindelige budget og i den forudsete udvikling i de forskellige kategorier af Fællesskabets 
egne indtægter, anføres vejledende i separate tabeller. Disse oplysninger ajourføres årligt i 
forbindelse med den tekniske justering af den finansielle ramme.

12. Institutionerne anerkender, at hvert af de beløb, der er fastsat i absolutte tal i den finansielle 
ramme, skal betragtes som et årligt udgiftsloft for Den Europæiske Unions almindelige 
budget. Med forbehold af de ændringer, der måtte blive foretaget i disse lofter i 
overensstemmelse med denne aftale, forpligter institutionerne sig hver især til at udøve deres 
respektive beføjelser således, at de under hver budgetprocedure og gennemførelsen af 
budgettet for det pågældende regnskabsår kan overholde de forskellige årlige udgiftslofter.

13. Ved indgåelsen af denne aftale accepterer budgetmyndighedens to parter stigningssatserne for 
ikke-obligatoriske udgifter, der fremgår af de budgetter, der er opstillet under overholdelse af 
de lofter, der er fastsat i den finansielle ramme 2007-2013 i hele aftalens varighed. 

Med undtagelse af underudgiftsområde 1B "Samhørighed med henblik på vækst og 
beskæftigelse" skal institutionerne, med henblik på en forsvarlig økonomisk forvaltning, 
under budgetproceduren og ved vedtagelsen af budgettet så vidt muligt sørge for, at der under 
lofterne for de forskellige udgiftsområder er tilstrækkelige margener.

14. Den finansielle iværksættelse af en retsakt vedtaget af Europa-Parlamentet og Rådet efter den 
                                               
1 EFT C 283 af 20.11.2002, s. 1.
2 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1.
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fælles beslutningsprocedure eller en retsakt vedtaget af Rådet, som overskrider de disponible 
bevillinger på budgettet eller de beløb, der er fastsat i den finansielle ramme, jf. punkt 12, kan 
først finde sted, når budgettet er blevet ændret, eller den finansielle ramme om nødvendigt er 
blevet revideret på passende måde efter den procedure, der gælder i hvert af disse tilfælde.

15. For hvert af de regnskabsår, der er omfattet af den finansielle ramme, kan de samlede 
nødvendige betalingsbevillinger, efter den årlige justering og i givet fald under hensyntagen 
til andre tilpasninger og revisioner, ikke føre til, at opkrævningssatsen for egne indtægter 
overstiger det loft, der er fastsat for sådanne indtægter.

Om nødvendigt kan budgetmyndighedens to parter, i overensstemmelse med punkt 3, beslutte 
at nedsætte lofterne i den finansielle ramme for at sikre, at loftet for egne indtægter 
overholdes.

B. Årlige justeringer af den finansielle ramme

Tekniske justeringer

16. Hvert år foretager Kommissionen, forud for budgetproceduren for regnskabsåret n + 1, 
følgende tekniske justeringer af den finansielle ramme:
a) opskrivning til år n+1-priser af lofterne og af de samlede tal for forpligtelsesbevillinger 

og betalingsbevillinger;
b) beregning af den disponible margen under loftet for egne indtægter.

Kommissionen foretager disse tekniske justeringer på grundlag af en fast deflator på 2 % 
årligt.

Resultaterne af disse tekniske justeringer og de underliggende økonomiske prognoser 
meddeles budgetmyndighedens to parter.

Der foretages ikke andre tekniske justeringer for det pågældende år, hverken i løbet af 
regnskabsåret eller i følgende regnskabsår i form af efterfølgende korrektioner.

17. I forbindelse med sin tekniske justering for 2011 vil Kommissionen, hvis det konstateres, at 
en medlemsstats kumulerede BNI for årene 2007-2009 afviger mere end +/- 5 % fra den 
kumulerede BNI, der blev anslået ved udfærdigelsen af denne aftale, tilpasse de beløb, der er 
tildelt den pågældende medlemsstat for perioden, af midlerne til støtte for samhørighed. Den 
samlede nettovirkning af disse justeringer, uanset om den er positiv eller negativ, må ikke 
overstige 3 mia. EUR. Hvis nettovirkningen er positiv, må de samlede yderligere ressourcer 
ikke overstige de ikke udnyttede margener under lofterne for underudgiftsområde 1B for 
årene 2007-2010. De nødvendige justeringer vil blive fordelt ligeligt over årene 2011-2013, 
og de tilsvarende lofter vil blive ændret i overensstemmelse hermed.
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Tilpasninger i forbindelse med budgetgennemførelsen

18. Samtidig med meddelelsen om den tekniske justering af den finansielle ramme forelægger 
Kommissionen budgetmyndighedens to parter et forslag til de tilpasninger af de samlede 
betalingsbevillinger, den skønner nødvendige under hensyntagen til budgetgennemførelsen, 
for at sikre en ordnet udvikling i forhold til forpligtelsesbevillingerne. Europa-Parlamentet og 
Rådet træffer afgørelse om disse forslag inden den 1. maj i år n, i overensstemmelse med 
punkt 3.

Ajourføring af overslag over betalingsbevillinger efter 2013

19. Kommissionen ajourfører i 2010 overslagene over betalingsbevillinger efter 2013. Ved denne 
ajourføring tages der hensyn til den faktiske udnyttelse af budgettets forpligtelses- og 
betalingsbevillinger samt overslagene over den fremtidige bevillingsudnyttelse. Der tages 
også hensyn til de regler, der er fastsat for at sikre, at betalingsbevillingerne udvikler sig på en 
ordnet måde sammenlignet med forpligtelsesbevillingerne og overslagene over væksten i Den 
Europæiske Unions bruttonationalindkomst (BNI).

Justeringer i forbindelse med uforholdsmæssigt store offentlige underskud

20. I tilfælde af, at suspensionen af de budgetmæssige forpligtelser vedrørende 
Samhørighedsfonden hæves i forbindelse med proceduren for uforholdsmæssigt store 
offentlige underskud, kan Rådet efter forslag fra Kommissionen og i overensstemmelse med 
den relevante basisretsakt træffe afgørelse om at overføre de suspenderede forpligtelser til de 
følgende år. Suspenderede forpligtelser for år n kan ikke genopføres på budgettet efter år n+2.

C. Revision af den finansielle ramme

21. Ud over de regelmæssige tekniske justeringer og justeringer som følge af ændrede 
gennemførelsesvilkår kan den finansielle ramme, i tilfælde af uforudsete omstændigheder, 
revideres på forslag af Kommissionen under overholdelse af loftet for egne indtægter.

22. Som hovedregel skal et forslag om revision efter punkt 21 forelægges og vedtages inden 
påbegyndelsen af budgetproceduren for det regnskabsår eller det første af de regnskabsår, 
revisionen vedrører.

En revision af den finansielle ramme på indtil 0,03 % af Den Europæiske Unions BNI inden 
for margenen for uforudsete udgifter vedtages ved fælles afgørelse af budgetmyndighedens to 
parter i overensstemmelse med punkt 3. 

En revision af den finansielle ramme på over 0,03 % af Den Europæiske Unions BNI inden 
for margenen for uforudsete udgifter vedtages ved fælles afgørelse af budgetmyndighedens to 
parter, idet Rådet træffer afgørelse med enstemmighed.

23. Institutionerne undersøger mulighederne for omfordeling af udgifterne mellem de 
programmer, der henhører under det af revisionen berørte udgiftsområde, især under hensyn 
til enhver forventet manglende udnyttelse af bevillingerne, jf. dog punkt 40. Målsætningen i 
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denne forbindelse skal være, at et betydeligt beløb, både i absolutte tal og som procentdel af 
den nye påtænkte udgift, skal ligge inden for loftet for det pågældende udgiftsområde.

Institutionerne undersøger mulighederne for at udligne en forhøjelse af loftet for ét 
udgiftsområde ved at nedsætte loftet for et andet udgiftsområde.

En revision af den finansielle ramme for så vidt angår de obligatoriske udgifter må ikke 
bevirke, at det disponible beløb til ikke-obligatoriske udgifter nedsættes.

I forbindelse med enhver revision skal det sikres, at der er et rimeligt forhold mellem 
forpligtelser og betalinger.

D. Konsekvenserne af, at der ikke træffes fælles afgørelse
om justering eller revision af den finansielle ramme

24. Kan Europa-Parlamentet og Rådet ikke nå til enighed om en af Kommissionen foreslået 
justering eller revision af den finansielle ramme, anvendes de tidligere fastsatte beløb, efter 
den årlige tekniske justering, fortsat som lofter for udgifterne for det pågældende regnskabsår.

E. Nødhjælpsreserve

25. Nødhjælpsreserven skal gøre det muligt at reagere hurtigt på tredjelandes specifikke behov for 
nødhjælp som følge af begivenheder, der ikke kunne forudses, da budgettet blev opstillet, 
først og fremmest til humanitære aktioner, men også, hvis omstændighederne kræver det, til 
civil kriseforvaltning og civilbeskyttelse. Det årlige beløb, som indgår i reserven, er fastsat til 
221 mio. EUR i faste priser for den periode, som den finansielle ramme vedrører. 

Reserven opføres på Den Europæiske Unions almindelige budget som en hensættelse. De 
tilsvarende forpligtelsesbevillinger opføres på budgettet, om nødvendigt ud over de lofter, der 
blev aftalt i forbindelse med den finansielle ramme som fastsat i bilag I.

Når Kommissionen finder, at der er behov for at anvende denne reserve, forelægger den
budgetmyndighedens to parter et forslag om overførsel fra reserven til de relevante 
budgetposter.

Inden Kommissionen forelægger et forslag om overførsel med henblik på anvendelse af 
nødhjælpsreserven, skal der dog foretages en undersøgelse af mulighederne for omfordeling 
af bevillinger.

Samtidig med, at Kommissionen forelægger sit forslag om overførsel, indleder den en 
trepartsprocedure, om nødvendigt i forenklet form, for at sikre, at budgetmyndighedens to 
parter er enige i, at det er nødvendigt at anvende reserven, og kan tilslutte sig det beløb, der 
anmodes om. Overførslerne foretages i overensstemmelse med artikel 26 i 
finansforordningen.
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F. Den Europæiske Unions Solidaritetsfond

26. Den Europæiske Unions Solidaritetsfond skal give mulighed for hurtig finansiel bistand i 
tilfælde af, at der opstår en større katastrofe på en medlemsstats eller et ansøgerlands område, 
som defineret i den relevante basisretsakt. Der er et loft på 1 mia. EUR (i løbende priser) over 
det årlige beløb, der er til rådighed for fonden. Pr. 1. oktober hvert år skal mindst en fjerdedel 
af det årlige beløb stadig være til rådighed til dækning af behov, der måtte opstå indtil årets 
udgang. Den del af det årlige beløb, der ikke er opført på budgettet, kan ikke fremføres til de 
følgende år.

I undtagelsestilfælde, og hvis de resterende finansielle midler, der er til rådighed under fonden 
i det år, hvor den pågældende katastrofe, som defineret i den relevante basisretsakt, indtræffer, 
ikke er tilstrækkelige til at dække det bistandsbeløb, som budgetmyndigheden anser for 
nødvendigt, kan Kommissionen foreslå, at forskellen finansieres gennem de beløb, der er til 
rådighed for det følgende år. Det beløb fra fonden, der hvert år opføres på budgettet, må under 
ingen omstændigheder overstige 1 mia. EUR.

Når betingelserne for anvendelse af fonden som fastsat i den relevante basisretsakt er opfyldt, 
forelægger Kommissionen et forslag om dens anvendelse. Hvis der er mulighed for 
reallokering af bevillinger inden for det udgiftsområde, hvor der er behov for yderligere 
midler, tager Kommissionen hensyn hertil, når den udfærdiger det nødvendige forslag, i 
overensstemmelse med finansforordningen, ved hjælp af det relevante budgetinstrument. 
Beslutningen om at anvende fonden træffes i fællesskab af budgetmyndighedens to parter i 
overensstemmelse med punkt 3.

De tilsvarende forpligtelsesbevillinger opføres på budgettet om nødvendigt ud over lofterne i 
de relevante udgiftsområder som fastsat i bilag I.

Samtidig med, at Kommissionen forelægger sit forslag om anvendelse af fonden, indleder den 
en trepartsprocedure, om nødvendigt i forenklet form, for at sikre, at budgetmyndighedens to 
parter er enige i, at det er nødvendigt at anvende fonden, og kan tilslutte sig det beløb, der 
anmodes om.

G. Fleksibilitetsinstrumentet

27. Fleksibilitetsinstrumentet med et årligt loft på 200 mio. EUR (i løbende priser) skal inden for 
det angivne beløb gøre det muligt i et bestemt regnskabsår at finansiere nøje fastlagte udgifter, 
der ikke kan finansieres inden for de disponible lofter under et eller flere udgiftsområder.

Den del af beløbet, der ikke anvendes, kan overføres indtil år n+2. Tages 
fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse, udnyttes først de fremførte beløb i den rækkefølge, 
hvori de er blevet fremført. Den del af det årlige beløb fra år n, der ikke anvendes i år n+2, 
bortfalder.

Kommissionen forelægger, efter at have undersøgt alle muligheder for omfordeling af 
bevillingerne under det udgiftsområde, hvor der er behov for yderligere midler, forslag om at 
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bringe fleksibilitetsinstrumentet i anvendelse.

Forslaget skal vedrøre princippet om anvendelse af fleksibilitetsinstrumentet og skal 
indkredse de behov, der skal dækkes, og beløbet. Det kan forelægges under budgetproceduren 
for det regnskabsår, som det vedrører. Kommissionens forslag indgår i det foreløbige 
budgetforslag eller ledsages, i overensstemmelse med finansforordningen, af det relevante 
budgetinstrument.

Beslutningen om at anvende fleksibilitetsinstrumentet træffes i fællesskab af 
budgetmyndighedens to parter i overensstemmelse med punkt 3. Enighed herom søges opnået 
gennem den samrådsprocedure, der er omhandlet i del C i bilag II.

H. Den Europæiske Fond til Globaliseringstilpasning

28. Den Europæiske Fond til Globaliseringstilpasning skal anvendes til supplerende støtte til 
arbejdstagere, der er ramt af følgerne af større strukturændringer i verdenshandelsmønstrene, 
med henblik på deres reintegrering på arbejdsmarkedet.

Fonden kan ikke overstige et årligt beløb på 500 mio. EUR (i løbende priser), som kan hentes 
fra enhver eksisterende margen under det samlede udgiftsloft for det foregående år, og/eller 
fra annullerede forpligtelsesbevillinger fra de to foregående år, eksklusive 
forpligtelsesbevillinger i relation til udgiftsområde 1B i den finansielle ramme.

Bevillingerne opføres i Den Europæiske Unions almindelige budget som en hensættelse via 
den normale budgetprocedure, når Kommissionen har fundet tilstrækkelige margener og/eller 
annullerede forpligtelsesbevillinger i henhold til andet afsnit. 

Når betingelserne i den relevante basisretsakt for at anvende fonden er opfyldt, forelægger 
Kommissionen et forslag om dens anvendelse. Beslutningen om at anvende fonden træffes i 
fællesskab af budgetmyndighedens to parter i overensstemmelse med punkt 3.

Samtidig med, at Kommissionen forelægger sit forslag om anvendelse af fonden, indleder den 
en trepartsprocedure, om nødvendigt i forenklet form, for at sikre, at budgetmyndighedens to 
parter er enige i, at det er nødvendigt at anvende fonden, og kan tilslutte sig det beløb, der 
anmodes om, og forelægger budgetmyndighedens to parter et forslag om overførsel til de 
relevante budgetposter.

Overførslerne i forbindelse med fonden foretages i overensstemmelse med artikel 24, stk. 4, i 
finansforordningen.

De tilsvarende forpligtelsesbevillinger opføres på budgettet under det relevante 
udgiftsområde, om nødvendigt ud over de pågældende lofter som fastsat i bilag I.

I. Justering af den finansielle ramme med henblik på udvidelse
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29. Såfremt nye medlemsstater tiltræder Den Europæiske Union i løbet af den periode, der 
dækkes af den finansielle ramme, justerer Europa-Parlamentet og Rådet, der træffer afgørelse 
på forslag fra Kommissionen og i overensstemmelse med punkt 3, i fællesskab den finansielle 
ramme for at tage hensyn til de udgiftsbehov, der følger af resultatet af 
tiltrædelsesforhandlingerne.

J. Den finansielle rammes gyldighedsperiode og
følgerne af, at der ikke fastlægges en finansiel ramme

30. Kommissionen forelægger inden den 1. juli 2011 forslag til en ny finansiel ramme på 
mellemlang sigt.

Kan budgetmyndighedens to parter ikke nå til enighed om en ny finansiel ramme, foretages 
der, medmindre en af institutionerne udtrykkeligt bringer den finansielle ramme til ophør, en 
justering af lofterne for det sidste år, for hvilket den finansielle ramme gælder, i 
overensstemmelse med punkt 16, så 2013-lofterne videreføres uændret udtrykt i faste priser. 
Hvis nye medlemsstater tiltræder Den Europæiske Union efter 2013, tilpasses den videreførte 
finansielle ramme, hvis det skønnes nødvendigt, for at tage hensyn til resultaterne af 
tiltrædelsesforhandlingerne.

DEL II - FORBEDRING AF DET INTERINSTITUTIONELLE SAMARBEJDE UNDER 
BUDGETPROCEDUREN

A. Proceduren for interinstitutionelt samarbejde

31. Institutionerne indfører en procedure for interinstitutionelt samarbejde på budgetområdet. De 
nærmere bestemmelser om dette samarbejde er anført i bilag II.

B. Budgettets opstilling

32. Kommissionen forelægger hvert år et foreløbigt budgetforslag, der viser Fællesskabets 
faktiske finansieringsbehov.
Kommissionen tager i denne forbindelse hensyn til:

a) overslag vedrørende strukturfondene, forelagt af medlemsstaterne
b) mulighederne for at udnytte bevillingerne, idet den bestræber sig på at sikre en nøje 

afpasning mellem forpligtelsesbevillinger og betalingsbevillinger
c) mulighederne for at iværksætte nye politikker via forsøgsprojekter og/eller nye 

forberedende foranstaltninger eller for at videreføre flerårige foranstaltninger, der er 
ved at være afsluttede, efter at have vurderet mulighederne for at sikre vedtagelsen af 
en basisretsakt, jf. finansforordningens artikel 49 (definition af en basisretsakt, 
nødvendigheden af en basisretsakt af hensyn til gennemførelse og undtagelser)

d) behovet for at sikre, at enhver ændring i udgifterne i forhold til foregående 
regnskabsår er i overensstemmelse med de begrænsninger, der sættes af 
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budgetdisciplinen.

Det foreløbige budgetforslag ledsages af aktivitetsrapporter, der skal indeholde de 
oplysninger, der kræves i artikel 27, stk. 3, og artikel 33, stk. 2, litra d), i finansforordningen 
(målsætninger, indikatorer og information om evalueringer).

33. Institutionerne sørger så vidt muligt for at undgå, at der på budgettet opføres budgetposter 
med ubetydelige aktionsudgifter.

Budgetmyndighedens to parter skal ligeledes tage hensyn til, hvorledes Kommissionen i sine 
foreløbige forslag og under gennemførelsen af det løbende budget vurderer mulighederne for 
at gennemføre budgettet.

Forud for Rådets andenbehandling sender Kommissionen et brev til formanden for Europa-
Parlamentets Budgetudvalg, med kopi til budgetmyndighedens anden part, med 
Kommissionens bemærkninger til gennemførligheden af de ændringsforslag til budgettet, som 
Europa-Parlamentet har vedtaget under førstebehandlingen. 

Budgetmyndighedens to parter tager hensyn til disse bemærkninger under den 
samrådsprocedure, der er omhandlet i del C i bilag II.

For at fremme en forsvarlig økonomisk forvaltning og på grund af virkningen af større 
ændringer i budgetkontoplanens afsnit og kapitler om Kommissionens tjenestegrenes 
forpligtelser til at redegøre for forvaltningen, forpligter budgetmyndighedens to parter sig til 
at drøfte enhver sådan større ændring med Kommissionen under samrådsproceduren.

C. Klassificering af udgifter

34. Institutionerne anser de udgifter som obligatoriske, der nødvendigt følger af traktaterne eller 
af retsakter udstedt i henhold til disse.

35. Det foreløbige budgetforslag skal indeholde et forslag til klassificering af enhver ny 
budgetpost og enhver budgetpost, hvis retsgrundlag er blevet ændret.

Hvis Europa-Parlamentet eller Rådet ikke kan godkende den klassificering, der foreslås i det 
foreløbige budgetforslag, undersøger de klassificeringen af den pågældende budgetpost på 
grundlag af bilag III. Enighed søges opnået gennem den samrådsprocedure, der er omhandlet i 
del C i bilag II.

D. Den maksimale forhøjelsessats for ikke-obligatoriske udgifter,
hvis der ikke er vedtaget en finansiel ramme

36. Institutionerne er - uden at dette berører punkt 13, første afsnit - enige om følgende:

a) Europa-Parlamentets autonome "aktionsmargen" efter EF-traktatens artikel 272, stk. 9, 
fjerde afsnit, hvis størrelse andrager halvdelen af maksimalsatsen, anvendes fra det 
budgetforslag, som Rådet vedtager under førstebehandlingen, under hensyntagen til
eventuelle ændringsskrivelser.
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Maksimalsatsen gælder for det årlige budget, herunder ændringsbudgetter. Uden at dette 
berører fastsættelsen af en ny sats, holdes den eventuelt uudnyttede del af 
maksimalsatsen til rådighed for eventuel anvendelse i forbindelse med behandlingen af 
et forslag til ændringsbudget;

b) Uden at dette berører litra a), hvis det under budgetproceduren viser sig, at denne 
formodentlig kun kan afsluttes, hvis der efter fælles aftale fastsættes en ny sats for 
forhøjelsen af de ikke-obligatoriske udgifter, der skal anvendes på 
betalingsbevillingerne, og/eller en ny sats for forpligtelsesbevillingerne - denne sats kan 
fastsættes på et andet niveau end den første - bestræber institutionerne sig på at nå frem 
til en aftale mellem budgetmyndighedens to parter gennem den samrådsprocedure, der 
omhandles i del C i bilag II.

E. Indføjelse af finansielle bestemmelser i retsakter

37. Retsakter vedrørende flerårige programmer vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure 
omfatter en bestemmelse, hvori den lovgivende myndighed fastlægger finansieringsrammen 
for programmet.

Dette beløb udgør det primære referencegrundlag for budgetmyndigheden under den årlige 
budgetprocedure.

Budgetmyndigheden forpligter sig, ligesom Kommissionen ved forelæggelsen af det 
foreløbige budgetforslag, til ikke at afvige mere end 5 % fra dette beløb i hele det pågældende 
programs varighed, medmindre der foreligger nye omstændigheder af objektiv og varig 
karakter, der kan begrundes særskilt og detaljeret, idet der tages hensyn til de resultater, der er 
opnået ved programmets gennemførelse, især på grundlag af evalueringer. En eventuel 
forøgelse som følge af sådanne omstændigheder skal holdes inden for det eksisterende loft for 
det pågældende udgiftsområde, uden at dette påvirker anvendelsen af de instrumenter, der er 
nævnt i nærværende aftale.

Dette punkt gælder ikke for bevillinger til samhørighedsprogrammer vedtaget efter den fælles 
beslutningsprocedure og på forhånd allokeret til de enkelte medlemsstater, som indeholder et 
finansielt rammebeløb for hele programmets varighed.

38. Retsakter om flerårige programmer, som ikke vedtages efter den fælles beslutningsprocedure, 
indeholder ikke et "beløb, som skønnes nødvendigt".
Ønsker Rådet at indføre et finansielt referencegrundlag, betragtes dette kun som et udtryk for 
den lovgivende myndigheds ønske og berører ikke budgetmyndighedens beføjelser i henhold 
til EF-traktaten. Dette anføres i samtlige retsakter, der indeholder et sådant finansielt 
referencegrundlag.
Er det pågældende beløb aftalt som led i den samrådsprocedure, der er indført ved Europa-
Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring af 4. marts 19751, betragtes beløbet 
som referencebeløb i henhold til punkt 37 i nærværende aftale.

39. Finansieringsoversigten, der udarbejdes i henhold til artikel 28 i finansforordningen, er det 
finansielle udtryk for det foreslåede programs mål og indeholder en tidsplan for den periode, 
programmet varer. Den ajourføres om nødvendigt i forbindelse med udarbejdelsen af det 

                                               
1 EFT C 89 af 22.4.1975, s. 1.
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foreløbige budgetforslag på baggrund af programmets gennemførelse. Den ajourførte 
finansieringsoversigt sendes til budgetmyndigheden ved forelæggelsen af det foreløbige 
budgetforslag og efter budgettets vedtagelse.

40. Under overholdelse af de maksimale forhøjelsessatser for ikke-obligatoriske udgifter, der er 
defineret i første afsnit af punkt 13, forpligter budgetmyndighedens to parter sig til at 
overholde de tildelinger af forpligtelsesbevillinger, der er fastsat i de relevante forordninger 
om strukturforanstaltninger, udvikling af landdistrikterne og Den Europæiske Fiskerifond.

F. Udgifter vedrørende fiskeriaftaler

41. Institutionerne er enige om at finansiere udgifterne til fiskeriaftaler i overensstemmelse med 
bilag IV.

G. Finansiering af den fælles udenrigs- og
sikkerhedspolitik (FUSP)

42. Hvad angår de FUSP-udgifter, der i henhold til artikel 28 i traktaten om Den Europæiske 
Union skal afholdes over De Europæiske Fællesskabers almindelige budget, søger 
institutionerne hvert år under den samrådsprocedure, der er omhandlet i del C i bilag II, og på 
grundlag af det foreløbige budgetforslag, som Kommissionen har opstillet, at nå til enighed 
om det aktionsudgiftsbeløb, der skal afholdes over fællesskabsbudgettet, og om fordelingen af 
dette beløb på de artikler i budgettets kapitel om FUSP, som foreslås i dette punkts fjerde 
afsnit. Opnås der ikke enighed, opfører Rådet og Europa-Parlamentet det beløb, som blev 
opført på det tidligere budget, eller det beløb, der foreslås i det foreløbige budgetforslag, hvis 
dette er lavere.

Samtlige aktionsudgifter vedrørende FUSP opføres under ét og samme kapitel i budgettet 
("FUSP") og fordeles på dette kapitels artikler som foreslået i fjerde afsnit i dette punkt. 
Beløbet skal dække de reelle, forudsigelige behov, som de vurderes i forbindelse med 
udarbejdelsen af det foreløbige budgetforslag på grundlag af Rådets årlige overslag og en 
rimelig margin for uforudsete aktioner. Der hensættes ikke midler som reserve. Hver artikel 
omfatter instrumenter, der allerede er vedtaget, planlagte, men endnu ikke vedtagne 
instrumenter og alle fremtidige, det vil sige ikke-planlagte, instrumenter, der skal vedtages af 
Rådet i det pågældende regnskabsår.

Da Kommissionen ifølge finansforordningen har beføjelse til selvstændigt at foretage 
overførsler af bevillinger mellem artikler inden for samme kapitel i FUSP-budgettet, må den 
smidighed, der er nødvendig til hurtig udførelse af aktioner under FUSP, betragtes som sikret. 
Hvis det i et regnskabsår viser sig, at de bevillinger, der er afsat i budgetkapitlet vedrørende 
FUSP, er utilstrækkelige til dækning af de nødvendige udgifter, vil Europa-Parlamentet og 
Rådet, på forslag af Kommissionen, forsøge hurtigst muligt at finde en løsning, under 
hensyntagen til punkt 25.
Inden for budgetkapitlet vedrørende FUSP kan de artikler, hvorunder FUSP-aktionerne skal 
opføres, affattes som følger:
- krisestyringsoperationer, konfliktforebyggelse, løsning og –stabilisering, overvågning og 

gennemførelse af freds- og sikkerhedsprocesser;
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- ikke-spredning og nedrustning;

- aktioner af hastende karakter;
- forberedelses- og opfølgningsforanstaltninger;

- særlige repræsentanter for Den Europæiske Union.
Institutionerne er enige om, at der skal afsættes mindst 1 740 mio. EUR til FUSP i tidsrummet 
2007-2013, og at beløbet til foranstaltninger under den artikel, der er nævnt i tredje led, ikke 
kan overstige 20 % af det samlede beløb afsat under budgetkapitlet vedrørende FUSP.

43. Rådets formandskab hører hvert år Europa-Parlamentet om et fremadrettet dokument, som 
Rådet fremsender senest den 15. juni det pågældende år, vedrørende de vigtigste aspekter og 
de grundlæggende valg inden for FUSP, herunder deres finansielle virkninger for Den 
Europæiske Unions almindelige budget og en evaluering af de foranstaltninger, der blev 
lanceret i år n-1. Desuden vil Rådets formandskab inden for rammerne af den regelmæssige 
politiske dialog om FUSP holde Europa-Parlamentet informeret ved at holde fælles 
konsultationsmøder mindst fem gange om året, som aftales senest på det samrådsmøde, der 
skal holdes før Rådets andenbehandling. Deltagelsen i disse møder vil være som følger:

- Europa-Parlamentet: de pågældende to udvalgs formandskaber;
- Rådet: ambassadøren (formand for Den Udenrigs- og Sikkerhedspolitiske Komité);

- Kommissionen inddrages og deltager i disse møder.
Hver gang Rådet på FUSP-området vedtager en afgørelse, der medfører udgifter, forelægger 
det øjeblikkeligt og under alle omstændigheder senest fem arbejdsdage efter den endelige 
afgørelse Europa-Parlamentet et overslag over de forventede udgifter 
("finansieringsoversigt"), navnlig udgifter i forbindelse med tidsplan, personaleforbrug, 
anvendelse af lokaler og anden infrastruktur, transportmidler, uddannelsesbehov og 
sikkerhedsforanstaltninger.
En gang i kvartalet informerer Kommissionen budgetmyndigheden om gennemførelsen af 
FUSP-aktioner og om de finansielle overslag for resten af regnskabsåret..
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DEL III – EN FORSVARLIG ØKONOMISK FORVALTNING
AF EU'S MIDLER

A. Sikre en effektiv og integreret intern kontrol
med fællesskabsmidlerne

44. Institutionerne er enige om betydningen af at styrke den interne kontrol uden at øge den 
administrative byrde, hvilket forudsætter, at den tilgrundliggende lovgivning forenkles. I den 
forbindelse vil en forsvarlig økonomisk forvaltning med henblik på en positiv 
revisionserklæring for midler, der er omfattet af delt forvaltning, blive prioriteret. De 
bestemmelser, der i den forbindelse er nødvendige, kan fastsættes i de pågældende 
basisretsakter. De relevante revisionsmyndigheder i medlemsstaterne foretager som en del af 
deres øgede ansvar for strukturfondene og i overensstemmelse med de nationale 
forfatningsretlige bestemmelser en vurdering af, hvorvidt forvaltnings- og kontrolordningerne 
er i overensstemmelse med Fællesskabets lovgivning.

Medlemsstaterne forpligter sig derfor til på det relevante nationale plan at fremlægge en 
oversigt over de foreliggende revisioner og erklæringer.

B. Finansforordningen

45. Institutionerne er enige om, at denne aftale og budgettet skal gennemføres på grundlag af en 
forsvarlig økonomisk forvaltning, der er baseret på principperne om sparsommelighed, 
effektivitet, beskyttelse af finansielle interesser, rimelige administrative omkostninger og 
brugervenlige procedurer. Institutionerne træffer passende foranstaltninger med henblik 
herpå, navnlig i finansforordningen, der forventes vedtaget efter samrådsproceduren, der er 
indført ved Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring af 4. marts 
1975, i den ånd, der gjorde det muligt at indgå en aftale i 2002.

C. Finansiel programmering

46. Kommissionen fremlægger to gange om året – første gang i maj/juni (sammen med de 
dokumenter, der ledsager det foreløbige budgetforslag) og anden gang i december/januar 
(efter vedtagelsen af budgettet) en fuldstændig finansiel programmering for udgiftsområde 
1A, 2 (miljø og fiskeri), 3A, 3B og 4 i den finansielle ramme. I dette dokument, der er 
struktureret efter udgiftsområde, politikområde og budgetpost, bør anføres:

a) gældende ret med en sondring mellem flerårige programmer og årlige aktioner:
– i forbindelse med de flerårige programmer bør Kommissionen angive den procedure, 

i henhold til hvilken de vedtages (fælles beslutningstagning og samråd), deres 
varighed, referencebeløb og den andel, der afsættes til administrative udgifter;

– i forbindelse med de årlige aktioner (pilotprojekter, forberedende foranstaltninger, 
agenturer) og aktioner, der finansieres i medfør af Kommissionens beføjelser, bør 
Kommissionen fremlægge flerårige overslag og (for pilotprojekter og forberedende 
foranstaltninger) angive margenerne under de tilladte lofter, der er fastsat i del D i 
bilag II;
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b) lovgivningsforslag, der er under behandling: de forslag fra Kommissionen, der er under 
behandling, opstillet efter budgetpost (laveste niveau), kapitel og politikområde. Der bør 
findes en mekanisme til ajourføring af tabellerne, hver gang et nyt forslag vedtages for 
at evaluere de finansielle virkninger heraf.

Kommissionen bør overveje, hvordan der kan skabes krydsreferencer mellem den finansielle 
programmering og den lovgivningsmæssige programmering for at sikre mere præcise og 
pålidelige overslag. For hvert forslag til retsakt skal Kommissionen angive, om det er 
medtaget i programmeringen for maj-december eller ej. Budgetmyndighederne skal navnlig 
informeres om følgende:

a) alle nye retsakter, der vedtages, men som ikke er omfattet af dokumentet for maj-
december (med de tilsvarende beløb)

b) alle lovgivningsforslag, der er under behandling, som er fremsat, men som ikke er 
omfattet af dokumentet for maj-december (med de tilsvarende beløb)

c) lovgivning, der er planlagt i lovgivningsdelen i Kommissionens årlige arbejdsprogram 
med angivelse af, om foranstaltningerne vil få finansielle virkninger eller ej (ja/nej).

Når det er nødvendigt, bør Kommissionen angive, om der er tale om en omprogrammering 
som følge af nye lovgivningsforslag.

På grundlag af Kommissionens oplysninger bør der gøres status ved hvert trepartsmøde i 
overensstemmelse med denne aftale.

D. Agenturer og Europaskoler

47. Kommissionen vurderer ved udformningen af sit forslag til oprettelse af et nyt agentur de 
budgetmæssige følger for det pågældende udgiftsområde. På grundlag af disse oplysninger og 
uden at det påvirker de lovgivningsmæssige procedurer for oprettelse af agenturet, forpligter 
budgetmyndighedens to parter sig til inden for rammerne af det budgetmæssige samarbejde i 
tide at indgå en aftale om finansiering af agenturet.

Der anvendes en tilsvarende procedure, når det påtænkes at oprette en ny Europaskole.

E. Tilpasning af strukturfondene, Samhørighedsfonden,
udvikling af landdistrikterne og Den Europæiske Fiskerifond

i lyset af forholdene omkring deres gennemførelse

48. Hvis nye regler for eller programmer vedrørende strukturfondene, Samhørighedsfonden, 
udvikling af landdistrikterne og Den Europæiske Fiskerifond vedtages efter 1. januar 2007, 
forpligter budgetmyndighedens to parter sig til efter forslag fra Kommissionen at tillade en 
overførsel til efterfølgende år, ud over de tilsvarende udgiftslofter, af bevillinger, der ikke 
blev udnyttet i 2007.

Europa-Parlamentet og Rådet træffer afgørelse om Kommissionens forslag vedrørende 
overførsel af uudnyttede bevillinger i 2007 inden 1. maj 2008 i overensstemmelse med punkt 
3.
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F. Nye finansielle instrumenter

49. Institutionerne er enige om, at det er nødvendigt at indføre samfinansieringsmekanismer for at 
styrke løftestangseffekten af Den Europæiske Unions budget ved at øge incitamentet til at 
tilvejebringe finansiering.
De er enige om at fremme udviklingen af passende flerårige finansielle instrumenter, der 
fungerer som katalysatorer for offentlige og private investorer. 
Ved forelæggelsen af det foreløbige budgetforslag skal Kommissionen rapportere til 
budgetmyndigheden om de aktiviteter, som Den Europæiske Investeringsbank, Den 
Europæiske Investeringsfond og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling har 
finansieret til støtte for investering i forskning og udvikling, transeuropæiske netværker og 
små og mellemstore virksomheder.
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BILAG I
FINANSIEL RAMME FOR 2007-2013

(mio. EUR i 2004-priser)

FORPLIGTELSESBEVILLINGER 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I alt
2007-2013

1.Bæredygtig vækst 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139
1a Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098
1b Samhørighed for vækst og beskæftigelse 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041

2. Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344
herunder markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105
3. Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770

3a. Frihed, sikkerhed og retfærdighed 600 690 790 910 1 050 1 200 1 390 6 630
3b. Unionsborgerskab 599 568 590 593 595 597 598 4 140

4. EU som global partner 6 199 6 469 6 739 7 009 7 339 7 679 8 029 49 463
5. Administration 1) 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255 7 400 7 610 49 800
6. Kompensationer 419 191 190 800

SAMLEDE FORPLIGTELSESBEVILLINGER 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316
som en procentdel af BNI 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

SAMLEDE BETALINGSBEVILLINGER 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780
som en procentdel af BNI 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%

Disponibel margen 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%
Loft over egne indtægter som en procentdel af BNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

1) Udgifterne til pensioner, der er omfattet af loftet for dette udgiftsområde, beregnes netto af personalets bidrag til den relevante ordning inden for en grænse på 500 mio. EUR i 
2004-priser i tidsrummet 2007-2013.
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BILAG II

BUDGETSAMARBEJDET
MELLEM INSTITUTIONERNE

A. Efter den tekniske justering af den finansielle ramme for det kommende regnskabsår, under 
hensyntagen til den årlige politikstrategi forelagt af Kommissionen og forud for dennes 
afgørelse om det foreløbige budgetforslag, indkaldes der til et trepartsmøde for at drøfte 
mulige prioriteter for budgettet for det pågældende år. Der vil blive taget skyldigt hensyn til 
institutionernes beføjelser og til den forventede udvikling i behovene i det kommende 
regnskabsår og de efterfølgende år, der er omfattet af den finansielle ramme. Der vil også 
blive taget hensyn til nye elementer, der måtte være dukket op siden vedtagelsen af den 
oprindelige finansielle ramme, og som vil kunne få væsentlig og varig indflydelse på Den 
Europæiske Unions budget.

B. For de obligatoriske udgifter specificerer Kommissionen ved forelæggelsen af sit foreløbige 
budgetforslag:
a) hvilke bevillinger der har forbindelse med ny eller planlagt lovgivning

b) hvilke bevillinger der følger af anvendelsen af den lovgivning, der gjaldt ved det 
foregående budgets vedtagelse.

Kommissionen udarbejder et nøjagtigt overslag over de finansielle følger af Fællesskabets 
forpligtelser i henhold til lovgivningen. Den ajourfører om nødvendigt disse overslag i løbet 
af budgetproceduren. Den stiller al fornøden dokumentation til rådighed for 
budgetmyndigheden.

Kommissionen kan, hvis den skønner det nødvendigt, forelægge budgetmyndighedens to 
parter en ad hoc-ændringsskrivelse for at ajourføre de tal, der ligger til grund for overslaget 
over landbrugsudgifterne i det foreløbige budgetforslag og/eller for, på grundlag af de senest 
tilgængelige oplysninger vedrørende fiskeriaftaler gældende pr. 1. januar i det pågældende 
regnskabsår, at korrigere beløbene og fordelingen mellem de bevillinger, der er opført på 
aktionskonti vedrørende de internationale fiskeriaftaler, og bevillingerne opført under 
reserven.
Denne ændringsskrivelse skal forelægges budgetmyndigheden før udgangen af oktober.

Hvis den forelægges for Rådet mindre end en måned før Europa-Parlamentets 
førstebehandling, behandler Rådet almindeligvis ad hoc-ændringsskrivelsen under 
andenbehandlingen af budgetforslaget.
Budgetmyndighedens to parter søger derfor, før Rådets andenbehandling af budgetforslaget, at 
opfylde betingelserne for, at ændringsskrivelsen kan vedtages ved én enkelt behandling i hver 
af de involverede institutioner.

C. 1. Der indføres en samrådsprocedure for samtlige udgifter.
2. Formålet med samrådsproceduren er at:

a) fortsætte drøftelsen af den generelle udvikling i udgifterne og, i den forbindelse, 
af hovedlinjerne i budgettet for det kommende regnskabsår, i lyset af 
Kommissionens foreløbige budgetforslag;

b) nå frem til en aftale mellem budgetmyndighedens to parter vedrørende:
– de bevillinger, der omhandles i del B, litra a) og b), herunder bevillinger 
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foreslået i ad hoc-ændringsskrivelsen, jf. del B,
– de bevillinger, der skal opføres på budgettet til dækning af ikke-

obligatoriske udgifter, jf. punkt 40 i nærværende aftale, og
– især, spørgsmål, hvor der i denne aftale henvises til denne procedure.

3. Proceduren indledes med et trepartsmøde indkaldt i så god tid, at institutionerne har 
mulighed for at forsøge at nå til enighed senest på den dag, som Rådet har fastsat for 
fastlæggelsen af sit budgetforslag.
Resultaterne af trepartsmødet drøftes under et samråd mellem Rådet og en delegation 
fra Europa-Parlamentet, hvori også Kommissionen deltager.
Samrådsmødet afholdes, medmindre der træffes anden beslutning under trepartsmødet, 
under det sædvanlige møde, der finder sted med de samme deltagere på den dag, som 
Rådet har fastsat for fastlæggelsen af budgetforslaget.

4. Der kan om nødvendigt afholdes et nyt trepartsmøde inden Europa-Parlamentets 
førstebehandling, efter skriftligt forslag fra Kommissionen eller skriftlig anmodning fra 
enten formanden for Europa-Parlamentets Budgetudvalg eller formanden for Rådet 
(budgetspørgsmål). Beslutningen om, hvorvidt et sådant trepartsmøde skal afholdes, 
træffes af institutionerne efter vedtagelsen af Rådets budgetforslag og inden 
afstemningen om ændringsforslagene efter førstebehandlingen i Europa-Parlamentets 
Budgetudvalg.

5. Institutionerne fortsætter samrådet, efter at budgetmyndighedens to parter hver især har 
gennemført førstebehandlingen af budgettet, for at nå til en aftale om de ikke-
obligatoriske og obligatoriske udgifter og især for at drøfte ad hoc-ændringsskrivelsen, 
jf. del B.

Med henblik herpå afholdes der et trepartsmøde efter Europa-Parlamentets 
førstebehandling.

Resultaterne af trepartsmødet drøftes under andet samrådsmøde, der afholdes samme 
dag som Rådets andenbehandling.

Institutionerne kan om nødvendigt fortsætte deres drøftelser om de ikke-obligatoriske 
udgifter efter Rådets andenbehandling.

6. Under trepartsmøderne ledes institutionernes delegationer af henholdsvis formanden for 
Rådet (budgetspørgsmål), formanden for Europa-Parlamentets Budgetudvalg og det 
medlem af Kommissionen, der har ansvaret for budgettet.

7. Hver af budgetmyndighedens parter træffer de nødvendige forholdsregler for at sikre, at 
de resultater, der måtte blive opnået under samrådsproceduren, følges under hele den 
løbende budgetprocedure.

D. For at Kommissionen rettidigt kan vurdere gennemførligheden af de ændringsforslag, der 
overvejes af budgetmyndigheden vedrørende indførelse af nye eller forlængelse af allerede 
eksisterende forberedende foranstaltninger/pilotprojekter, informerer hver af 
budgetmyndighedens to parter inden midten af juni Kommissionen om deres hensigter i så 
henseende, så en første drøftelse kan finde sted allerede under samrådsmødet i forbindelse 
med Rådets førstebehandling. De følgende trin i samrådsproceduren, som er anført i del C, 
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finder også anvendelse, og det samme gælder bestemmelserne om gennemførlighed som 
nævnt i punkt 36 i denne aftale.

Desuden er institutionerne enige om, at de samlede bevillinger til pilotprojekter i et givet 
regnskabsår begrænses til 40 mio. EUR. De er også enige om, at de samlede bevillinger til 
nye forberedende foranstaltninger i et givet regnskabsår begrænses til 50 mio. EUR, og at de 
samlede bevillinger, for hvilke der faktisk indgås forpligtelser til forberedende 
foranstaltninger, begrænses til 100 mio. EUR.

_______________
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BILAG III
KLASSIFIKATION AF UDGIFTER

UDGIFTS-
OMRÅDE 1 Bæredygtig vækst

1A Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

Ikke-
obligatoriske 

udgifter
(IOU)

1B Samhørighed for vækst og beskæftigelse IOU
UDGIFTS-

OMRÅDE 2 Beskyttelse og forvaltning af naturressourcer IOU

Undtagen:
- Udgifter til den fælles landbrugspolitik vedrørende 

markedsforanstaltninger og direkte støtte, 
herunder markedsforanstaltninger for fiskeri og 
fiskeriaftaler indgået med tredjelande

Obligatoriske 
udgifter (OU)

UDGIFTS-
OMRÅDE 3 Unionsborgerskab, frihed, sikkerhed og retfærdighed IOU

3A Frihed, sikkerhed og retfærdighed IOU
3B Unionsborgerskab IOU

UDGIFTS-
OMRÅDE 4 EU som global partner IOU

Undtagen:
- Udgifter som følge af internationale aftaler indgået 

af Den Europæiske Union med tredjelande OU

- Deltagelse i organisationer eller internationale 
institutioner OU

- Bidrag til opfyldelse af lånegarantifonden OU
UDGIFTS-

OMRÅDE 5 Administration IOU

Undtagen:
- Pensioner og udtrædelsespenge OU
- Forskellige godtgørelser i forbindelse med 

endeligt ophør af tjeneste OU

- Procesomkostninger OU
- Skadeserstatninger OU

UDGIFTS-
OMRÅDE 6 Kompensationer OU

--------------------------
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BILAG IV

FINANSIERING AF UDGIFTER
I FORBINDELSE MED FISKERIAFTALER

A. Udgifterne i forbindelse med fiskeriaftaler finansieres over to konti henhørende under 
politikområdet "fiskeri" (i henhold til den aktivitetsbaserede kontoplan):

a) internationale fiskeriaftaler (11 03 01);
b) bidrag til internationale organisationer (11 03 02).

Alle beløb vedrørende aftaler med tilhørende protokoller, der er i kraft pr. 1. januar i det 
pågældende regnskabsår, opføres under konto 11 03 01. Beløb vedrørende alle nye eller 
forlængede aftaler, der træder i kraft efter den 1. januar i det pågældende regnskabsår, opføres 
under konto 40 02 41 02 – Reserver/opdelte bevillinger (obligatoriske udgifter).

B. Under den i del C i bilag II omhandlede samrådsprocedure forsøger Europa-Parlamentet og 
Rådet på forslag af Kommissionen at nå til enighed om det beløb, der skal opføres under 
budgetkontiene og reserven.

C. Kommissionen skal regelmæssigt holde Europa-Parlamentet informeret om forberedelsen af 
forhandlingerne og disses forløb, herunder deres indvirkninger på budgettet.

Institutionerne forpligter sig til som led i lovgivningsprocessen vedrørende fiskeriaftalerne at 
sørge for, at alle procedurer gennemføres hurtigst muligt.

Hvis bevillingerne vedrørende fiskeriaftalerne, herunder reserven, viser sig at være 
utilstrækkelige, forelægger Kommissionen budgetmyndigheden de oplysninger, der er 
nødvendige for under et - eventuelt forenklet - trepartsmøde at kunne udveksle synspunkter 
om grundene til denne situation, samt om foranstaltninger, der kan vedtages efter gældende 
procedurer. Kommissionen foreslår om nødvendigt passende foranstaltninger.

Kommissionen forelægger hvert kvartal budgetmyndigheden detaljerede oplysninger om 
gennemførelsen af gældende aftaler og om de finansielle overslag for resten af året.

_______________
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ERKLÆRINGER

1. KOMMISSIONENS ERKLÆRING VEDRØRENDE VURDERINGEN AF, HVORDAN DEN 
INTERINSTITUTIONELLE AFTALE FUNGERER

Ifølge punkt 7 i den interinstitutionelle aftale udarbejder Kommissionen inden udgangen af 
2009 en rapport om, hvordan den interinstitutionelle aftale fungerer, der om nødvendigt skal 
ledsages af relevante forslag.

2. ERKLÆRING OM PUNKT 27 I DEN INTERINSTITUTIONELLE AFTALE

Inden for rammerne af den årlige budgetprocedure meddeler Kommissionen 
budgetmyndigheden, hvor stort et beløb der er til rådighed for fleksibilitetsinstrumentet i 
henhold til punkt 27 i den interinstitutionelle aftale.

Alle beslutninger om at mobilisere fleksibilitetsinstrumentet for et beløb på over 200 mio. 
EUR vil afstedkomme en beslutning om fremførsel.

3. ERKLÆRING OM GENNEMGANGEN AF DEN FINANSIELLE RAMME

1. I Det Europæiske Råds konklusioner opfordres Kommissionen til at foretage en 
fuldstændig, vidtgående gennemgang af alle aspekter af EU's udgifter, herunder den 
fælles landbrugspolitik, og indtægter, herunder Det Forenede Kongeriges rabatordning, 
og aflægge rapport i 2008-2009. Gennemgangen bør ledsages af en vurdering af, 
hvordan den interinstitutionelle aftale fungerer. Europa-Parlamentet inddrages i 
gennemgangen i alle faser på grundlag af følgende bestemmelser:
- i undersøgelsesfasen efter Kommissionens fremlæggelse af gennemgangen sikres 

det, at de nødvendige drøftelser finder sted med Europa-Parlamentet på grundlag 
af den almindelige politiske dialog mellem institutionerne, og at der tages behørigt 
hensyn til Europa-Parlamentets holdning;

- i overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2005 
kan Det Europæiske Råd træffe beslutning om alle emner, der er omfattet af 
gennemgangen. Europa-Parlamentet deltager i overensstemmelse med de 
relevante procedurer og under fuld respekt for dets fastsatte rettigheder i alle 
formelle opfølgende foranstaltninger.

2. Som led i samrådsproceduren og overvejelserne forud for gennemgangen forpligter 
Kommissionen sig i forbindelse med analysen af situationen til at tage hensyn til dens 
indgående drøftelser med Europa-Parlamentet. Kommissionen noterer sig også, at 
Europa-Parlamentet har til hensigt at afholde en konference, der involverer Europa-
Parlamentet og de nationale parlamenter for at gennemgå dets ordning for egne 
indtægter. Resultatet af en sådan konference vil blive betragtet som et bidrag til denne 
samrådsprocedure. Det er underforstået, at Kommissionen fremlægger sine forslag fuldt 
og helt på eget ansvar.

4. ERKLÆRING OM DEMOKRATISK KONTROL OG SAMMENHÆNG I 
FORANSTALTNINGERNE UDADTIL

Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen anerkender, at der er behov for en 
rationalisering af de forskellige instrumenter vedrørende foranstaltninger udadtil. De er enige 
om, at en sådan rationalisering af instrumenterne skal sikre større sammenhæng i forbindelse 
med Den Europæiske Unions indsats og muligheder for at reagere hurtigere, men den må ikke 
mindske hverken lovgivningsmyndighedens – navnlig dens politiske kontrol med de 
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strategiske valg - eller budgetmyndighedens beføjelser. De relevante forordninger skal 
afspejle disse principper, have det nødvendige politiske indhold og indeholde en vejledende 
opdeling af indtægterne og om nødvendigt en revisionsklausul med henblik på at vurdere 
gennemførelsen af forordningen senest tre år efter.
For så vidt angår basisretsakter, der er vedtaget ved fælles beslutningstagning, informerer 
Kommissionen systematisk og rådfører sig med Europa-Parlamentet og Rådet ved at 
fremsende udkast til nationale, regionale og temabaserede strategidokumenter.

Hvis Rådet beslutter i løbet af det tidsrum, som den interinstitutionelle aftale dækker, at 
potentielle kandidatlande skal overgå til at være førtiltrædelseslande, ændrer Kommissionen
og giver Europa-Parlamentet og Rådet meddelelse om en vejledende flerårig ramme, jf. 
artikel 4 i forordningen om oprettelse af et instrument til førtiltrædelsesbistand (IPA), for at 
tage hensyn til udgiftsbehovene som følge heraf.
Kommissionen medtager i det foreløbige udkast til budget en kontoplan, der sikrer 
budgetmyndigheden beføjelser for så vidt angår foranstaltninger udadtil.

5. KOMMISSIONENS ERKLÆRING OM DEMOKRATISK KONTROL OG SAMMENHÆNG I 
FORANSTALTNINGERNE UDADTIL

Kommissionen forpligter sig til at indgå i en regelmæssig dialog med Europa-Parlamentet om 
indholdet af udkast til nationale, regionale og temabaserede strategidokumenter og at tage 
behørigt hensyn til Europa-Parlamentets holdning, når den gennemfører strategierne.

Denne dialog omfatter en drøftelse af potentielle kandidatlandes overgang til at blive 
førtiltrædelseslande i det tidsrum, som den interinstitutionelle aftale dækker.

6. ERKLÆRING OM REVISION AF FINANSFORORDNINGEN

Inden for rammerne af revisionen af finansforordningen forpligter institutionerne sig til at 
forbedre gennemførelsen af budgettet og øge synligheden af Fællesskabets støtte og sikre, at 
den i højere grad kommer borgerne til gavn, uden at der derved rejses tvivl om de fremskridt, 
der er opnået efter ændringen af finansforordningen i 2002. De bestræber sig desuden så vidt 
muligt på i den afsluttende fase af forhandlingerne om revisionen af finansforordningen og 
gennemførelsesbestemmelserne hertil at skabe den rette balance mellem beskyttelsen af de 
finansielle interesser, princippet om rimelige administrative omkostninger og brugervenlige 
procedurer.
Revisionen af finansforordningen foretages på grundlag af et ændret forslag fra 
Kommissionen efter den samrådsprocedure, der er indført ved Europa-Parlamentets, Rådets 
og Kommissionens fælles erklæring af 4. marts 1975, i den ånd, der gjorde det muligt at indgå 
en aftale i 2002. Institutionerne bestræber sig desuden på at sikre et tæt og konstruktivt 
interinstitutionelt samarbejde for at sikre en hurtig vedtagelse af 
gennemførelsesbestemmelserne og forenkle finansieringsprocedurerne, samtidig med at der 
sikres en høj grad af beskyttelse af Fællesskabets finansielle interesser. 

Europa-Parlamentet og Rådet er fast besluttet på at afslutte forhandlingerne om 
finansforordningen, således at den om muligt kan træde i kraft den 1. januar 2007.

7. KOMMISSIONENS ERKLÆRING OM REVISIONEN AF FINANSFORORDNINGEN

Inden for rammerne af revisionen af finansforordningen forpligter Kommissionen sig til:
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– at informere Europa-Parlamentet og Rådet, hvis den i et forslag til retsakt finder det 
nødvendigt at afvige fra bestemmelserne i finansforordningen, og at anføre årsagerne 
hertil

– at sikre, at der regelmæssigt i forbindelse med vigtige forslag til retsakter og 
væsentlige ændringer heraf gennemføres vurderinger af retsakternes virkninger 
under behørigt hensyn til subsidiaritetsprincippet og proportionalitetsprincippet.

8. ERKLÆRING OM NYE FINANSIELLE INSTRUMENTER

Europa-Parlamentet og Rådet opfordrer Kommissionen og Den Europæiske Investeringsbank 
(EIB) til på deres respektive kompetenceområder at fremsætte forslag:

- i overensstemmelse med Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2005 om at 
øge EIB's kapacitet for så vidt angår lån og garantier til forskning og udvikling til 10 
mia. EUR i tidsrummet 2007-2013, idet EIB bidrager med op til 1 mia. EUR fra 
reserverne til finansieringsinstrumentet for risikodeling;

- at styrke instrumenterne til fordel for transeuropæiske netværker og små og mellemstore 
virksomheder med et omtrentligt beløb til lån og garantier på henholdsvis 20 mia. EUR 
og 30 mia. EUR, hvor EIB bidrager med op til henholdsvis 0,5 mia. EUR fra reserverne 
(transeuropæiske netværker) og op til 1 mia. EUR (konkurrenceevne og innovation).

9. EUROPA-PARLAMENTETS ERKLÆRING OM FRIVILLIG GRADUERING

Europa-Parlamentet noterer sig Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2005 om 
frivillig graduering fra markedsrelaterede udgifter og direkte betalinger i den fælles 
landbrugspolitik til udvikling af landdistrikterne med op til højst 20 % og en mindskelse af 
markedsrelaterede udgifter. Når bestemmelserne for denne graduering er fastsat i de relevante 
retsakter, vurderer Europa-Parlamentet, hvorvidt disse bestemmelser kan gennemføres under 
hensyntagen til EU's principper, f.eks. konkurrencereglerne; Europa-Parlamentet forbeholder 
sig på nuværende tidspunkt sin holdning til resultatet af denne procedure. Det finder, at det vil 
være nyttigt at vurdere samfinansieringen af landbruget i lyset af revisionen i 2008-2009.

10. KOMMISSIONENS ERKLÆRING OM FRIVILLIG GRADUERING

Kommissionen noterer sig punkt 62 i Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2005, 
hvorefter medlemsstaterne kan overføre supplerende beløb fra markedsrelaterede udgifter og 
direkte betalinger i den fælles landbrugspolitik til udvikling af landdistrikterne med op til 
højst 20 % af de beløb, der tilkommer dem fra markedsrelaterede udgifter og direkte 
betalinger.

Ved fastsættelsen af bestemmelserne for denne graduering i de relevante retsakter bestræber 
Kommissionen sig på at gøre en frivillig graduering mulig, samtidig med at den gør sit 
yderste for at sikre, at en sådan mekanisme mest muligt afspejler basisreglerne for politikken 
for udvikling af landdistrikterne.

11. EUROPA-PARLAMENTETS ERKLÆRING OM NATURA 2000

Europa-Parlamentet udtrykker bekymring over den del af Det Europæiske Råds konklusioner 
fra december 2005, der vedrører en formindskelse af markedsrelaterede udgifter og direkte 
betalinger i den fælles landbrugspolitik og følgerne heraf for fællesskabsfinansieringen af 
Natura 2000. Det opfordrer Kommissionen til at vurdere følgerne af disse bestemmelser, 
inden den fremsætter nye forslag. Det finder, at integrationen af Natura 2000 i 
strukturfondene og udviklingen af landdistrikterne skal gives den nødvendige prioritet. Som 
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en del af lovgivningsmyndigheden forbeholder det sig på nuværende tidspunkt sin holdning til 
resultatet af denne procedure.

12. EUROPA-PARLAMENTETS ERKLÆRING OM PRIVAT SAMFINANSIERING OG MOMS TIL 
AT SKABE SAMHØRIGHED MED HENBLIK PÅ VÆKST OG BESKÆFTIGELSE

Europa-Parlamentet noterer sig Det Europæiske Råds konklusioner fra december 2005 om 
anvendelsen af reglen om automatisk frigørelse i år n + 3 i en overgangsperiode; Europa-
Parlamentet opfordrer Kommissionen til, når sidstnævnte fastsætter bestemmelserne for 
anvendelsen af denne regel i de relevante retsakter, at sikre fælles regler for privat 
samfinansiering og moms til at skabe samhørighed med henblik på vækst og beskæftigelse.

13. EUROPA-PARLAMENTETS ERKLÆRING OM FINANSIERING AF ET OMRÅDE MED 
FRIHED, SIKKERHED OG RETFÆRDIGHED

Europa-Parlamentet finder, at Kommissionen ved fremlæggelsen af det foreløbige udkast til 
budget bør foretage en omhyggelig vurdering af de planlagte aktiviteter på området frihed, 
sikkerhed og retfærdighed, og at finansieringen af disse aktiviteter bør drøftes inden for 
rammerne af de procedurer, der er omfattet af bilag II i den interinstitutionelle aftale.

_______________
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Europa-Parlamentets beslutning af 18. december 2008 om ændring af den interinstitutionelle 
aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om 
budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (2008/2320(ACI)) - Betænkning af Jo 
Leinen (Foreløbig udgave)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet 
og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning1, særlig punkt 25,

– der henviser til Kommissionens udkast til ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 
2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig 
økonomisk forvaltning (KOM(2008)0834),

– der henviser til betænkning fra Budgetudvalget om ændring af den interinstitutionelle aftale af 
17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og 
forsvarlig økonomisk forvaltning2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 120, stk. 1, og artikel 43, stk. 1,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-0509/2008),

A. der henviser til, at Budgetudvalget henstiller til godkendelse af den foreslåede ændring af 
ovennævnte interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006,

B. der henviser til, at den foreslåede ændring ikke giver anledning til bekymring, for så vidt angår 
traktaterne og Europa-Parlamentets forretningsorden,

1. godkender ændringen af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-
Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning 
(2007-2013), som er vedføjet dette udkast til betænkning;

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

                                               
1 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
2 Vedtagne tekster, P6_TA-PROV(2008)0618.
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ANNEXE

Ændring af den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for De Europæiske 
Fællesskaber,

der henviser til:

(1) at den seneste udvikling i fødevare- og råstofpriserne har givet anledning til bekymring 
over konsekvenserne for udviklingslandene. Kommissionen har derfor foreslået at etablere 
en ny facilitet med henblik på hurtig reaktion på de kraftigt stigende fødevarepriser i 
udviklingslandene1, og budgetmyndighedens to grene vedtog på samrådsmødet den 21. 
november 2008 at tilvejebringe en del af finansieringen af denne facilitet fra 
nødhjælpsreserven.

(2) at de resterende bevillinger i nødhjælpsreserven for 2008 er utilstrækkelige til at dække 
udgifterne til fødevarefacilitetens, hvorfor det er nødvendigt at forhøje bevillingen, så 
nødhjælpsreserven kan anvendes til at finansiere fødevarefaciliteten.

(3) at nødhjælpsreserven i denne ekstraordinære usædvanlige situation bør forhøjes til € 
479.218.000 i løbende priser udelukkende og undtagelsesvis i regnskabsåret 2008.

(4) at punkt 25 i den interinstitutionelle aftale om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk 
forvaltning skal ændres i overensstemmelse hermed,

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

I punkt 25 tilføjes følgende sætning til første led:

"Dette beløb forhøjes undtagelsesvis i 2008 til € 479.218.000 i løbende priser."
Udfærdiget i Bruxelles, den 18 december 2008.

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne På Kommissionens vegne
Formand Formand Formand

                                               
1 KOM(2008)0450 - 2008/0149(COD).
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Europa-Parlamentets beslutning af 13. december 2006 om de institutionelle aspekter af EU's 
kapacitet til at integrere nye medlemsstater (2006/2226(INI)) - Betænkning af Alexander Stubb

Europa-Parlamentet,

 der henviser til artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union,

 der henviser til formandskabets konklusioner fra Det Europæiske Råd i juni 1993 i København, 
i december 1995 i Madrid, i december 1997 i Luxembourg, i juni 2003 i Thessaloniki og i 
december 2004, juni 2005 og juni 2006 i Bruxelles,

 der henviser til chartret om grundlæggende rettigheder,

 der henviser til meddelelse fra Kommissionen: Udvidelsesstrategidokument 2005 
(KOM(2005(0561),

 der henviser til sin beslutning af 12. januar 2005 om traktaten om en forfatning for Europa1,

 der henviser til sin beslutning af 28. september 2005 om indledning af forhandlingerne med 
Tyrkiet2,

 der henviser til de forhandlingsrammer for Tyrkiet og Kroatien, der blev vedtaget af Rådet den 
3. oktober 2005,

 der henviser til sin beslutning af 19. januar 2006 om tænkepausen: struktur, områder og rammer 
for en evaluering af debatten om EU3,

 der henviser til sin beslutning af 16. marts 2006 om Kommissionens 
udvidelsesstrategidokument 20054,

 der henviser til sin beslutning af 14. juni 2006 om næste fase i tænke- og analysepausen 
vedrørende Europas fremtid5,

 der henviser til sin beslutning af 27. september 2006 om Tyrkiets fremskridt mod tiltrædelse6,

 der henviser til forretningsordenens artikel 45,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-0393/2006),

A. der henviser til, at Det Europæiske Råd i juni 2003 gav landene i det vestlige Balkan et klart håb 
om et europæisk perspektiv med tiltrædelse af Unionen som det endelige mål (Thessaloniki-

                                               
1 EUT C 247 E af 6.10.2005, s. 88.
2 EUT C 227 E af 21.9.2006, s. 163.
3 EUT C 287 E af 24.11.2006, s. 306.
4 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0096.
5 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0263.
6 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0381.
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dagsordenen),

B. der henviser til, at Det Europæiske Råd i juni 2005 på ny bekræftede sit engagement i en fuld 
gennemførelse af Thessaloniki-dagsordenen, og at Det Europæiske Råd i juni 2006 på ny 
bekræftede, at det vil respektere de tilsagn, der blev givet til de sydøsteuropæiske lande (Tyrkiet 
og Kroatien, lande med hvem der er indledt tiltrædelsesforhandlinger, Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien/FYROM, som kandidatland, samt de vestlige Balkanlande, 
som potentielle kandidatlande) vedrørende udvidelse, og understregede behovet for at sørge for, 
at EU ”er i stand til at fungere politisk, finansielt og institutionelt, efterhånden som det bliver 
udvidet”, 

C. der henviser til, at Rådet officielt indledte tiltrædelsesforhandlinger med Tyrkiet og Kroatien 
den 3. oktober 2005,

D. der henviser til, at Det Europæiske Råd i december 2005 indrømmede Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien status som kandidatland (FYROM),

E. der henviser til, at opfyldelse af alle Københavnskriterierne har dannet grundlag for tiltrædelse 
af EU siden 1993 og fortsat skal gøre det ved fremtidige tiltrædelser,

F. der henviser til, at Københavnskriterierne også nævner som et vigtigt hensyn ”Unionens evne til 
at optage nye medlemmer uden derved at sætte tempoet i den europæiske integration over styr”,

G. der henviser til, at EU’s institutionelle evne til at integrere nye medlemsstater i stigende grad er 
blevet drøftet i forbindelse med udvidelser efter Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse,

H. der henviser til, at det i sin ovennævnte beslutning om Kommissionens 
udvidelsesstrategidokument 2005 opfordrede Kommissionen til inden udgangen af 2006 at 
forelægge en beretning om de principper, der ligger til grund for Unionens absorptionskapacitet,

I. der henviser til, at Det Europæiske Råd i juni 2006 vedtog, at "tempoet i udvidelsen skal 
afstemmes med EU's absorptionskapacitet", og besluttede i december 2006 at debattere "alle 
aspekter i forbindelse med yderligere udvidelser, herunder EU's kapacitet til at absorbere nye 
medlemmer og yderligere muligheder for at højne kvaliteten i udvidelsesprocessen på grundlag 
af de positive erfaringer, der er gjort indtil nu" på grundlag af en rapport om alle relevante 
aspekter vedrørende Den Europæiske Unions absorptionskapacitet, som Kommissionen skal 
forelægge sammen med sin årsberetning om udvidelse og førtiltrædelsesprocessen,

J. der henviser til, at rapporten også skal ”behandle spørgsmålet om, hvordan udvidelsen nu og i 
fremtiden opfattes af borgerne, og (at) den bør tage hensyn til behovet for at forklare 
udvidelsesprocessen fyldestgørende for EU-offentligheden”,

K. der henviser til, at det i konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 16.-17. december 2004 i 
Bruxelles hed, at "fremtidige tiltrædelsesforhandlinger med kandidatlande, hvis tiltrædelse 
kunne få omfattende finansielle følger, ..... først [kan] afsluttes, når den finansielle ramme for 
perioden fra 2014 er opstillet sammen med eventuelle finansielle reformer, der følger heraf.",

L. der henviser til, at begrebet integrationskapacitet indebærer den udfordring at tilpasse EU for at 
skaffe plads til dets nye medlemmer, og at denne udfordring ikke er blevet taget op, navnlig som 
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følge af Frankrigs og Nederlandenes forkastelse af forfatningstraktaten, idet den pågældende 
traktat ville have givet Den Europæiske Union mulighed for at fungere effektivt og demokratisk,

M. der henviser til, at der pågår en debat om EU’s såkaldte ”absorptionskapacitet” i forbindelse 
med fremtidige udvidelser,

N. der henviser til, at Kommissionens formand over for Europa-Parlamentet har udtalt, at han 
mener, at der skal indgås en aftale om institutionerne, før der kan gennemføres fremtidige 
udvidelser, og udtrykt håb om, at der som fastsat af Det Europæiske Råd i juni 2006 kan indgås 
en aftale om institutionerne inden udgangen af 2008, således at EU har mulighed for at 
respektere sine tilsagn til de lande, hvormed der forhandles om tiltrædelse, og til dem, som det 
har givet udsigt til tiltrædelse,

O. der henviser til, at en sådan aftale om institutionerne først og fremmest er nødvendig for ikke at 
sætte tempoet i europæisk integration over styr, således som stats- og regeringscheferne udtalte 
på topmødet i København i 1993,

1. påpeger, at udvidelserne har haft tendens til at styrke EU, fremme dets økonomiske vækst, 
befæste dets rolle i verden og tilskynde til udvikling af nye EU-politikker;

2. erindrer om, at begrebet ”absorptionskapacitet” for første gang blev anvendt formelt i 1993, da 
Det Europæiske Råd i København erkendte, at EU’s evne til at absorbere nye medlemmer, 
samtidig med at man opretholdt fremdriften i den europæiske integration, var en vigtig faktor 
for såvel EU som for kandidatlandene sammen med de politiske og økonomiske kriterier, som 
kandidatlandene skulle opfylde for at tiltræde EU;

3. erindrer om, at selv om enhver udvidelse af EU har medført ændringer af dets institutionelle, 
politiske og finansielle ramme, har disse ændringer ikke været tilstrækkelige til at bevare en 
effektiv EU-beslutningstagning;

4. mener ikke, at termen ”absorptionskapacitet” er en fyldestgørende gengivelse af den ide, som 
den skal udtrykke, da EU på ingen måde absorberer sine medlemmer, og foreslår derfor, at 
udtrykket ændres til ”integrationskapacitet”, som bedre afspejler karakteren af EU-medlemskab;

5. understreger, at ”integrationskapacitet” ikke er et nyt kriterium, som anvendes på 
kandidatlandene, men en forudsætning for en heldig gennemført udvidelse og et tættere 
samarbejde omkring europæisk integration; ansvaret for at forbedre ”integrationskapaciteten” 
påhviler EU og ikke kandidatlandene;

6. mener, at begrebet ”integrationskapacitet” indebærer - efter udvidelsen:

 at de europæiske institutioner skal være i stand til at fungere hensigtsmæssigt og træffe 
afgørelser effektivt og demokratisk i overensstemmelse med deres specifikke procedurer

 at EU’s finansielle ressourcer skal være tilstrækkelige til at kunne finansiere dets 
aktiviteter 

 at EU skal være i stand til at udvikle sine politikker og nå sine mål med et godt resultat 
med henblik på en videreførelse af sit politiske projekt;
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7. mener, at EU for at sikre sin integrationskapacitet skal træffe afgørelse om omfanget og 
substansen af de reformer, det skal gennemføre forud for enhver fremtidig udvidelse; dets 
evaluering heraf skal foretages i løbet af udvidelsesprocessens nøglefaser under hensyntagen til 
de eventuelle virkninger, som nye medlemsstater vil få på dets institutionelle, finansielle og 
beslutningsmæssige kapacitet;

8. erkender, at det i dag er vanskeligt for EU at respektere sine tilsagn til sydøsteuropæiske lande –
fordi dets nuværende institutionelle, finansielle og politiske struktur ikke er velegnet til 
yderligere udvidelser og skal forbedres;

Institutionelle aspekter af integrationskapacitet

9. understreger, at en reform af EU er absolut påkrævet inden nogen som helst yderligere 
udvidelse, hvis den skal kunne arbejde mere effektivt, gennemsigtigt og demokratisk, samt at 
enhver yderligere udvidelse vil kræve følgende institutionelle reformer:

a) vedtagelse af et nyt system for kvalificeret flertal, som sætter Rådet bedre i stand til at træffe 
afgørelser

b) en væsentlig udvidelse af de områder, som afgøres ved kvalificeret flertal

c) en væsentlig udvidelse af Europa-Parlamentets deltagelse i budget- og lovgivningsarbejdet 
på lige fod med Rådet

d) ændring af rotationssystemet for formandskabet for Det Europæiske Råd og Rådet

e) oprettelse af hvervet som udenrigsminister

f) en mere vidtgående ændring af Kommissionens sammensætning end den, der fastsattes i 
Nice-traktaten

g) styrkelse af Kommissionsformandens rolle og hans/hendes demokratiske legitimitet ved, at 
han/hun vælges af Parlamentet

h) udvidelse af Domstolens retlige kompetence til at omfatte alle områder af EU’s virksomhed, 
herunder overvågning af respekten for menneskerettighederne

i) oprettelse af mekanismer for inddragelse af nationale parlamenter i kontrollen med EU’s 
virksomhed

j) forbedring af fleksibilitetsordningerne for at imødekomme den stadig større mulighed for, at 
ikke alle medlemsstater er villige eller i stand til at gå videre med visse politikker på samme 
tidspunkt

k) ændring af proceduren for traktatændringer for at forenkle den, gøre den mere effektiv og 
forstærke dens demokratiske karakter og gennemsigtighed

l) afskaffelse af "søjlestrukturen" og indførelse af en enhedsstruktur med status som juridisk 
person
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m) vedtagelse af en bestemmelse, der giver medlemsstater mulighed for at trække sig ud af EU

n) en klar definition af såvel de værdier, som EU bygger på, som af EU’s mål

o) en klar definition af EU’s kompetencer og principperne for dets indsats og forbindelser med 
medlemsstaterne

p) større åbenhed i EU’s beslutningsproces, navnlig gennem offentlig kontrol med Rådets 
virksomhed, når det handler som en gren af den lovgivende myndighed

q) en klar definition og forenkling af de instrumenter, som EU anvender til udøvelse af sine 
kompetencer;

anfører, at alle disse reformer allerede er indeholdt i forfatningstraktaten, og at de, hvis de blev 
gennemført, ville gøre det muligt for en udvidet Union at fungere hensigtsmæssigt og træffe 
beslutninger effektivt og demokratisk;

Andre relevante aspekter af integrationskapaciteten

10. påpeger, at udover de nødvendige institutionelle reformer vil yderligere udvidelser af EU kræve 
ændringer af andre vigtige aspekter af dets struktur, såsom:

a) vedtagelse af det europæiske charter om grundlæggende rettigheder og forbedring af 
solidaritetspolitikkerne mellem medlemsstaterne;

b) revision af EU’s finansielle ramme, herunder dets finansieringssystem, for at tilpasse den til 
et udvidet EU’s behov på grundlag af den fuldstændige og gennemgribende revision af den 
finansielle ramme for 2007-2013, som allerede er fastsat til 2008/2009 ifølge Europa-
Parlamentets beslutning af 8. juni 2005 om politikudfordringer og budgetmidler i det 
udvidede EU 2007-20131 og bestemmelserne i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 
om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning2;

c) omdefinering af en række af dets politikker, hvoraf nogle blev fastlagt for 50 år siden, 
således at de tilpasses de nye udfordringer, som et meget større og meget mere 
forskelligartet EU står over for i en globaliseret verden

d) styrkelse af den europæiske naboskabspolitik (ENP) med sigte på at tilvejebringe et 
passende instrument for oprettelse af gensidigt fordelagtige forbindelser med de europæiske 
lande, som ikke har nogen umiddelbart udsigt til tiltrædelse af EU, fordi de ikke opfylder 
betingelserne herfor, eller fordi de vælger ikke at blive medlem;

11. understreger, at ovennævnte reformer må gå hånd i hånd med bestræbelser på at øge 
offentlighedens accept af udvidelsen, og erindrer om de europæiske politiske lederes ansvar for 
at forklare offentligheden formålene med og de gensidige fordele ved udvidelsen og samlingen 
af Europa; støtter Kommissionen i dennes bestræbelser på at gøre brug af "mange forskellige 
kommunikationskanaler med henblik på at oplyse om udvidelsespolitikken og imødegå 
fejlagtige opfattelser med beviser", således som den har udtrykt det i sit 

                                               
1 EUT C 124 E af 25.5.2006, s. 373.
2 EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
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udvidelsesstrategidokument 2005;

12. gentager imidlertid, at enhver beslutning fra EU’s side om at optage nye medlemsstater træffes 
ved anvendelse af en procedure med en række indbyggede garantier, nemlig samtlige 
medlemsstaters enstemmige afgørelse om at indlede og afslutte tiltrædelsesforhandlinger, 
Europa-Parlamentets godkendelse og samtlige medlemsstaters ratificering af enhver 
tiltrædelsestraktat;

13. understreger, at medlemsstatsregeringernes undertegnelse af en tiltrædelsestraktat under alle 
omstændigheder betyder, at disse regeringer fuldt ud har forpligtet sig til at handle i 
overensstemmelse hermed for at sikre, at ratificeringsprocessen i forbindelse med en sådan 
traktat bringes til en heldig afslutning i overensstemmelse med de i de enkelte medlemsstater 
gældende procedurer herfor;

14. er af den opfattelse, at bestemmelsen i artikel 49 i traktaten om Den Europæiske Union, som 
kræver Europa-Parlamentets samstemmende udtalelse inden Rådets godkendelse af nye 
medlemsstaters tiltrædelse, bør finde anvendelse på beslutningen om at indlede 
tiltrædelsesforhandlinger, samt på afslutningen heraf;

Konklusioner

15. bekræfter på ny sin vilje til udvidelse som en historisk mulighed for at sikre såvel fred, 
sikkerhed, stabilitet, demokrati og retsstaten som økonomisk vækst og velstand i Europa; 
understreger på ny sin overbevisning om, at udvidelse skal ske samtidig med et stadigt snævrere 
samarbejde inden for Unionen, hvis målsætningerne i forbindelse med den europæiske 
integrationsproces ikke skal bringes i fare;

16. understreger, at EU skal kunne tilpasse sin institutionelle, finansielle og politiske struktur i så 
god tid, at man undgår at skabe uventede forsinkelser for tiltrædelse af kandidatlande, når det 
konstateres, at de opfylder alle betingelser for medlemskab;

17. bekræfter på ny, at Nice-traktaten ikke udgør et velegnet grundlag for yderligere udvidelser;

18. bekræfter på ny sin støtte til forfatningstraktaten, som indeholder løsninger på de fleste af de 
reformer, som EU behøver for at opfylde sine nuværende udvidelsesforpligtelser, og er en 
konkretisering af den toleddede størrelse "stadigt snævrere samarbejde-udvidelse", og advarer 
om, at ethvert forsøg på en stykvis gennemførelse af dele af den forfatningsmæssige aftalepakke 
kan bringe det samlede kompromis, som den bygger på, i fare;

19. noterer sig den tidsplan, som Det Europæiske Råd i juni 2006 har fastlagt med henblik på at nå 
frem til en løsning på forfatningskrisen senest i andet halvår af 2008; 

20. bekræfter på ny sin vilje til at nå frem til en forfatningsmæssig ramme for EU så hurtigt som 
muligt, og under alle omstændigheder inden EU’s borgere skal afgive deres stemmer ved valget 
til Europa-Parlamentet i 2009, således at EU kan opfylde de forpligtelser, det har indgået over 
for kandidatlande, og være klar til at modtage dem;

°

°        °
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21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen, medlemsstaternes 
parlamenter og regeringer, parlamenterne og regeringerne i Tyrkiet, Kroatien, Den Tidligere 
Jugoslaviske Republik Makedonien, Albanien, Bosnien-Hercegovina, Serbien, Montenegro, de 
foreløbige selvstyreinstitutioner i Kosovo og FN’s mission i Kosovo.
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Europa-Parlamentets beslutning af 23. marts 2006 om politiske partier på europæisk plan
(2005/2224(INI)) - Betænkning af Jo Leinen

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 191 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og artikel 12, 
stk. 2, i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt artikel 6, stk. 4, i 
traktaten om Den Europæiske Union,

– der henviser til artikel I-45, stk. 4, i traktaten om en forfatning for Europa,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2004/2003 af 4. november 
2003 om statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan1, særlig artikel 12 (i det 
følgende benævnt forordningen),

– der henviser til generalsekretærens rapport af 21. september 2005 til Præsidiet om finansiering 
af politiske partier på europæisk plan, jf. artikel 15 i Præsidiets afgørelse af 29. marts 2004 med 
gennemførelsesbestemmelser til forordningen2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra 
Retsudvalget (A6-0042/2006),

A. der henviser til, at videreudvikling af en borgernær og demokratisk Union er en forudsætning 
for, at borgerne støtter de næste skridt i den europæiske integration, og at virkeliggørelsen af det 
europæiske demokrati derfor må prioriteres højt,

B. der henviser til, at de politiske partier er et afgørende element i opbygningen af et europæisk 
politisk område til gavn for demokrati på europæisk plan,

C. der henviser til, at politiske partier spiller en væsentlig rolle for fremme af demokratiske værdier 
som frihed, tolerance, solidaritet og ligestilling mellem mænd og kvinder,

D. der henviser til, at den dybtgående tænkepause om Europas fremtid kræver en omfattende dialog 
med borgerne, og at de politiske partier på europæisk plan her må spille en nøglerolle,

E. der henviser til, at politiske partier i mange EU-stater støttes med offentlige midler til deres 
opgaver inden for politisk information og meningsdannelse,

F. der henviser til, at de politiske familier har sluttet sig sammen i politiske partier på europæisk 
plan, og at deres arbejde fremmes med fællesskabsmidler,

G. der henviser til, at offentlig finansiering af partier på europæisk plan sker i henhold til traktatens 
artikel 191,

                                               
1 EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1.
2 PE 362.124/BUR/AN.2.
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H. der henviser til, at politiske partier på europæisk plan ikke må opbygge reserver ved ikke at 
opbruge støttebeløb eller ved at opspare deres egne ressourcer, og til, at overskuddet trækkes fra 
det endelige støttebeløb, når statusopgørelsen viser, at et parti ender med et positivt økonomisk 
resultat (overskud),

I. der henviser til, at der med forordningen er taget et første skridt til at skabe en juridisk ramme 
for politiske partier på europæisk plan,

J. der henviser til, at de politiske partier har fremsat en række ønsker med hensyn til, hvordan den 
fremtidige partifinansiering på europæisk plan skal udformes1,

K. der henviser til, at Europa-Parlamentets generalsekretær har forelagt en rapport om anvendelsen 
af forordningen,

L. der henviser til, at offentlig partifinansiering ifølge forordningen ikke har til formål at gøre det 
sværere eller umuligt for politiske partier på europæisk plan at opbygge reserver ved opsparing 
af egne midler (gaver, medlemsbidrag, betaling for ydelser), og at det kun er forbudt for disse 
partier at have opnået et overskud ved opsparing af disse støttebeløb ved regnskabsårets udgang,

M. der henviser til, at politiske partier på europæisk plan på samme måde som en hvilken som helst 
anden profit- eller nonprofit-organisation i deres langsigtede planlægning har behov for et 
mindstemål af økonomisk sikkerhed, ikke mindst for at kunne overholde deres forpligtelser i 
forhold til ansatte, leverandører og aftalepartnere over en længere periode,

N. der henviser til, at politiske partier på europæisk plan i overensstemmelse med de gældende 
bestemmelser ikke modtager finansiel støtte, der strækker sig over en periode på over et år, at 
den støtte, de tildeles, fastlægges hvert år og fuldstændig afhænger af antallet af partier, der 
ansøger om godkendelse, og af antallet af medlemmer af Europa-Parlamentet i de enkelte 
partier, og at de pågældende støttebeløb kan variere drastisk fra år til år, hvis der dannes nye 
politiske partier, eller der sker en ændring af antallet af medlemmer i de enkelte politiske 
partier,

O. der henviser til, at to nye partier for nylig har ansøgt om godkendelse og har indgivet 
ansøgninger om tilskud til Europa-Parlamentet, hvilket har øget antallet af politiske partier på 
europæisk plan fra otte til ti,

P. der henviser til, at den nuværende situation gør partierne stærkt økonomisk afhængige af 
Europa-Parlamentet, da de kun kan finansiere deres langsigtede forpligtelser, når der er en stabil 
og sikker strøm af støttemidler fra Parlamentet,

Q. der henviser til, at den nuværende situation ikke tilskynder de politiske partier på europæisk 
plan til korrekt budgetføring, da der ikke er noget reelt incitament til at anvende principper om 
økonomisk effektivitet i forvaltningen af udgifterne,

R. der henviser til, at de politiske partier på europæisk plan skal forelægge et årligt budget, som er 
opdelt i fem kategorier, og til, at budgetstrukturen er fastlagt af Europa-Parlamentet,

                                               
1 Fælles skrivelse af 1. juni 2005 fra Hoyer, Nyrup Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, 

Bayrou og Rutelli til Europa-Parlamentets formand.
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S. der henviser til, at overførsler mellem budgetposter (områder) ifølge artikel I.3.3 i 
standardaftalen om driftstilskud mellem Europa-Parlamentet og et politisk parti på europæisk 
plan1 ikke må overstige 20% af beløbet under det enkelte område,

T. der henviser til, at loftet over overførsler af midler mellem budgetområderne forhindrer de 
politiske partier på europæisk plan i at ændre deres politiske prioriteringer i årets løb,

U. der henviser til, at de politiske partier på europæisk plan nu kan have en juridisk status i kraft af 
deres status som juridisk person i den medlemsstat, hvor de er hjemmehørende, og til, at nogle 
partier har valgt at have juridisk status som belgisk nonprofit-organisation, mens andre har valgt 
at have juridisk status som international nonprofit-organisation,

V. der henviser til, at der fortsat er stor forskel mellem den skattemæssige behandling af politiske 
partier på europæisk plan og europæiske institutioner,

W. der henviser til, at forordningen pålægger Europa-Parlamentet at forelægge en rapport om 
anvendelsen af forordningen og at foreslå eventuelle ændringer i denne rapport,

Den politiske baggrund

1. konstaterer, at der er en kløft mellem mange borgere og de politiske institutioner, hvilket også 
skyldes, at den politiske kommunikation og information om Europapolitik indtil nu har været 
utilstrækkelig;

2. er overbevist om, at politiske partier på europæisk plan må videreudvikle sig fra deres rolle som 
paraplyorganisationer til levende aktører for Europapolitikken med forgreninger på alle 
samfundsniveauer og arbejde for reel inddragelse af borgerne, ikke kun gennem valg til Europa-
Parlamentet, men ligeledes i alle andre aspekter af det europæiske politiske liv;

3. mener, at politiske partier på europæisk plan er et væsentligt element i udvikling og 
bevidstgørelse af en europæiske offentlighed, og at EU ikke kan udvikle sig videre uden den;

4. betoner, at det ud over bestemmelserne om finansiering af politiske partier på europæisk plan er 
nødvendigt at udarbejde en ægte europæisk partistatut, der fastlægger deres rettigheder og 
pligter og giver dem mulighed for at få status som juridiske personer med udgangspunkt i 
fællesskabsretten og gyldighed i medlemsstaterne; kræver, at Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender behandler spørgsmålet om en europæisk statut for politiske partier på europæisk 
plan set ud fra et lovgivningsmæssigt og skattemæssigt synspunkt og udarbejder specifikke 
forslag herom;

5. opfordrer indtrængende til, at statutten kommer til at omfatte bestemmelser om individuelt 
medlemskab af partier på europæisk plan, deres ledelse, opstilling af kandidater og valg samt 
planlægning af og støtte til partikongresser og -forsamlinger;

Erfaringer og forslag til forbedringer

6. anmoder Kommissionen om at undersøge, om det i forbindelse med revisionen af forordning 
(EF) nr. 2004/2003 er muligt at indføre regler om finansiering af politiske partier på europæisk 

                                               
1 Bilag 2 til afgørelse af 29. marts 2004 fra Europa-Parlamentets Præsidium (EUT C 155 af 12.6.2004, s. 1).
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plan over fællesskabsbudgettet, som ikke er baseret på princippet om tilskud som defineret i del 
I, afsnit VI, i finansforordningen, når det tages i betragtning, at dette princip ikke omfatter de 
specifikke karakteristika ved politiske partier;

7. tager til efterretning, at der er blevet indgivet tre klager over forordningen, og at Retten i Første 
Instans den 11. juli 2005 afviste dem som ugrundede, og at en af dommene er påanket;

8. glæder sig over, at der siden valgperiodens begyndelse efter valgene til Europa-Parlamentet i 
juni 2004 er dannet otte sammenslutninger af politiske partier fra medlemsstaterne som politiske 
partier på europæisk plan, der kan støttes finansielt efter bestemmelserne i forordningen;

9. konstaterer, at udbetalingen af finansiel støtte i regnskabsåret 2004 på 4,648 mio. EUR begyndte 
den 18. juni 2004 med opfordring til at indgive forslag og afsluttedes efter forskrifterne med 
Præsidiets afgørelse af 6. juli 2005 om den endelige fastsættelse af den finansielle støtte;

10. bemærker med tilfredshed, at politiske partier på europæisk plan ved personaleansættelse i vid 
udstrækning har taget hensyn til princippet om ligestilling mellem kvinder og mænd, og 
opfordrer dem til at sikre bedre repræsentation af kvinder og mænd på lister og blandt valgte 
medlemmer;

11. gør opmærksom på, at der i EU-budgettet for 2005 opførtes 8,5 mio. EUR til partifinansiering, 
som Præsidiet har fordelt i overensstemmelse med forordningens fordelingsnøgle på de otte 
partier, der har indgivet ansøgning;

12. tager til efterretning, at de politiske partier på europæisk plan i 2004 har fået en regning på 
20.071 EUR for teknisk støtte i form af mødeværelser, teknikere og særlig tolketjeneste, som 
Europa-Parlamentet efter forordningen kan stille til deres rådighed mod betaling;

13. anser følgende ændringer i finansieringsordningen for nødvendige i lyset af de hidtidige 
praktiske erfaringer og under hensyntagen til budgetbestemmelserne:

a) Forordningen regulerer kun ansøgningsproceduren i hovedtræk. For at undgå unødvendige 
udgifter for ansøgerne bør den falde i to faser, hvor det i første fase afgøres, om et parti 
principielt opfylder forudsætningerne for støtte, mens midlernes størrelse fastsættes i anden 
fase.

b) Rytmen i udbetalingen af midler er ikke afstemt optimalt efter modtagernes arbejdsmåde. 
Den bør ændres således, at 80% af den finansielle støtte kommer til udbetaling efter 
undertegnelsen af finansieringsaftalen, og at restbetalingen falder efter regnskabsårets 
afslutning på grundlag af modtagernes forelæggelse af regnskaber.

c) For at give modtagerne en større grad af finansiel planlægningssikkerhed inden for 
rammerne af de regnskabsprincipper, der er fastsat i finansforordningen, bør de organer, 
Præsidiet og Budgetudvalget, der deltager i den årlige opstilling af budgetoverslaget, ved 
begyndelsen af en valgperiode enes om en flerårig finansplanlægning, både hvad angår 
grundbeløbet pr. parti (15 % af de samlede bevillinger), og hvad angår det supplerende 
beløb til partiet pr. medlem i Europa-Parlamentet (85 % af de samlede bevillinger), som 
dermed også bliver fleksibel, så der kan tages højde for dannelse af nye partier.

d) Politiske partier på europæisk plan skal have mulighed for at foretage langsigtet finansiel 
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planlægning. Det er derfor nødvendigt, at de kan anvende egne midler - især fra gaver og 
medlemsbidrag - der overstiger den foreskrevne egenfinansieringsandel på 25% af deres 
udgifter, til opbygning af reserver. 

e) I forbindelse med den igangværende procedure til revision af finansforordningen eller ved 
ændring af forordningen bør der tilstræbes en begrænset undtagelse, der gør det muligt at 
anvende 25% af de midler, der er bevilget for et regnskabsår, i første kvartal af det 
følgende år.

f) Den stive fordeling af finansielle midler mellem de fem kategorier og den begrænsede 
overførsel af midler mellem disse tager ikke højde for behovene hos partierne på 
europæisk plan. Finansieringsaftalen bør derfor ændres således, at det er muligt at overføre 
en større del af midlerne mellem kategorierne på betingelse af, at den administrative byrde 
i forbindelse med denne procedure forbliver minimal.

g) Der bør desuden åbnes mulighed for at håndtere det årlige arbejdsprogram, partierne skal 
indgive, så fleksibelt, at partierne også kan reagere på uforudsete begivenheder i deres 
politiske arbejde.

h) For at sikre en effektiv afvikling af finansieringen bør fristen for partiernes fremsendelse af 
slutopgørelse fremrykkes til den 15. maj det følgende år.

i) Det vil være hensigtsmæssigt at videreudvikle den finansielle støtte til politiske partier for 
at opnå målet om at styrke politiske partier på europæisk plan som elementer i det 
europæiske demokrati og på baggrund af de stigende krav til deres politiske arbejde som 
følge af udvidelserne (oversættelsesudgifter, rejseudgifter osv.);

14. finder det hensigtsmæssigt i tænkepausen om EU's fremtid også at drøfte følgende spørgsmål:

a) Under hvilken form kunne europæiske politiske fonde fremmes for at supplere det politiske 
informations- og uddannelsesarbejde, der varetages af de politiske partier på europæisk 
plan? Parlamentet opfordrer Kommissionen til at forelægge forslag om dette spørgsmål.

b) Hvordan kunne europæiske lister for partier på europæisk plan opstilles til valgene til 
Europa-Parlamentet for at fremme dannelsen af en europæisk politisk offentlighed?

c) Hvilken rolle kunne politiske partier på europæisk plan spille ved folkeafstemninger om 
europæiske emner, valg til Europa-Parlamentet og valg af Kommissionens formand? 

d) Hvordan kan man udnytte og fremme arbejdet i de europæiske ungdomsorganisationer og -
bevægelser, som spiller en afgørende rolle for opbygningen af en europæisk bevidsthed og 
en europæisk identitet hos de yngre generationer? Parlamentet anbefaler, at der nedsættes 
en intern arbejdsgruppe med repræsentanter for de pågældende udvalg, politiske partier på 
europæisk plan og de partipolitiske ungdomsorganisationer, der inden for et år skal 
forelægge Præsidiet en rapport om partipolitiske ungdomsorganisationers rolle og den 
bedste måde at støtte dem på nu og i den fremtidige statut.

o

o o
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15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. november 2007 om forslag til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 2004/2003 om 
statut for og finansiering af politiske partier på europæisk plan (2007/0130(COD)) -
Betænkning af Jo Leinen

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2007)0364),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 191, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6 0202/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser fra 
Budgetudvalget og Budgetkontroludvalget (A6 0412/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Præsidiet til at undersøge, under hvilke betingelser et politisk parti på europæisk plan 
kan bevilges en overgangsperiode på tre måneder med henblik på at genoprette sit medlemstal, 
såfremt dette i løbet af regnskabsåret er kommet ned under det i den ændrede forordning 
fastsatte mindstekrav;

3. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i væsentlig 
grad eller erstatte det med en anden tekst;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.
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BILAG

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1524/2007
af 18. december 2007 om ændring af forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af

politiske partier på europæisk plan

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR,

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 191,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

efter proceduren i traktatens artikel 2511, og

ud fra følgende betragtninger:

(1) Det foreskrives i artikel 12 i forordning (EF) nr. 2004/20032, at Europa-Parlamentet skal 
offentliggøre en rapport om anvendelsen af forordningen og i givet fald foreslå ændringer til 
finansieringsordningen.

(2) I beslutning af 23. marts 2006 om anvendelsen af forordning (EF) nr. 2004/2003 3 anførte 
Europa-Parlamentet, at forordningen burde forbedres på en række punkter i lyset af den 
erfaring, der er opnået siden ikrafttrædelsen i 2004.

(3) Der bør indføres bestemmelser om finansiel støtte til politiske fonde på europæisk plan i 
denne forordning, da europæiske politiske fonde, der er knyttet til de europæiske politiske 
partier, gennem deres aktiviteter kan støtte de europæiske politiske partiers mål, bl.a. ved at 
bidrage til debatten om europæiske politiske spørgsmål og den europæiske 
integrationsproces, f.eks. ved at være katalysator for nye idéer, analyser og politiske 
løsninger.

(4) Det er et vigtigt mål at sikre den bredest mulige borgerdeltagelse i EU's demokratiske liv. I 
den forbindelse kan politiske ungdomsorganisationer spille en særlig rolle ved at skabe 
interesse for og konkret viden om EU's politiske system hos unge mennesker og derved 
aktivt fremme deres deltagelse i den demokratiske proces på europæisk niveau.

(5) For at forbedre betingelserne for finansieringen af politiske partier på europæisk plan, 
samtidig med at disse opfordres til at sikre en passende langsigtet finansiel planlægning, er 
det nødvendigt at justere mindstekravene til medfinansiering. Der bør fastsættes samme 
mindstekrav til medfinansiering for politiske fonde på europæisk plan.

(6) Med henblik på yderligere at understrege og fremme det europæiske aspekt ved valg til 
Europa-Parlamentet bør det klart fastslås, at bevillinger fra Den Europæiske Unions 
almindelige budget også kan anvendes til at finansiere kampagner, der føres af politiske 

                                               
1 Europa-Parlamentets udtalelse af 29. november 2007 (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Rådets afgørelse af 17. 

december 2007.
2 EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1.
3 EUT C 292 E af 1.12.2006, s. 127.
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partier på europæisk plan i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet, forudsat at dette 
ikke udgør en direkte eller indirekte finansiering af nationale politiske partier eller 
kandidater. Politiske partier på europæisk plan gennemfører navnlig aktiviteter i forbindelse 
med valg til Europa-Parlamentet med henblik på at tydeliggøre disse valgs europæiske 
karakter. I overensstemmelse med artikel 8 i akten om almindelige direkte valg af 
medlemmerne af Europa-Parlamentet, der er knyttet som bilag til Rådets afgørelse 
76/787/EKSF, EØF, Euratom1, er finansiering af og grænser for valgomkostninger ved valg 
til Europa-Parlamentet underlagt nationale bestemmelser i de enkelte medlemsstater. Den 
nationale lovgivning gælder også for valgomkostninger ved nationale valg og 
folkeafstemninger.

UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EF) nr. 2004/2003

I forordning (EF) nr. 2003/2004 foretages følgende ændringer:

1) I artikel 2 indsættes følgende punkter:

"4) "Politiske fonde på europæisk plan": en enhed eller et netværk af enheder, der har 

status som juridisk person i en medlemsstat, som er knyttet til et politisk parti på 

europæisk plan, og som via sine aktiviteter støtter og supplerer det europæiske 

politiske partis mål, bl.a. ved at:

– observere, analysere og bidrage til debatten om europæiske politiske spørgsmål 

og den europæiske integrationsproces;

– planlægge aktiviteter forbundet med europæiske politiske spørgsmål, såsom at 

arrangere og støtte gennemførelse af seminarer, kurser, konferencer og 

undersøgelser på disse områder blandt de berørte aktører, herunder ungdoms-

organisationer og andre repræsentanter for civilsamfundet;

– organisere samarbejde med enheder af samme art med henblik på at fremme 

demokratiet;

– udgøre en ramme for nationale politiske fonde og akademikere og andre 

aktører med henblik på at samarbejde på europæisk plan;

                                               
1 EFT L 278 af 8.10.1976, s. 1. Afgørelsen blev ændret ved afgørelse 2002/772/EF, Euratom (EFT L 283 af 

21.10.2002, s. 1).
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5) "finansiering via Den Europæiske Unions almindelige budget": et tilskud, jf. artikel 

108, stk. 1, i forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002* (i det følgende benævnt 

"finansforordningen").

__________
* Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 

finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget 
(EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1). Senest ændret ved forordning (EF) nr. 1525/2007 
(EUT L 343 af 27.12.2007, s. 9).

2) I artikel 3 bliver den eksisterende tekst stk. 1, og følgende stykker tilføjes:

"2. En politisk fond på europæisk plan skal opfylde følgende betingelser:

a) Den skal være tilknyttet et af de politiske partier på europæisk plan, der er 

anerkendt som sådant, jf. stk. 1, som bekræftet af det pågældende parti;

b) Den skal have status som juridisk person i den medlemsstat, hvor den er 

hjemmehørende. Den skal som juridisk person være adskilt fra det politiske 

parti på europæisk plan, hvortil den er knyttet;

c) den skal, særligt i sit program og i sine aktiviteter, overholde de principper, 

som Den Europæiske Union bygger på, nemlig principperne om frihed, 

demokrati, respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende 

frihedsrettigheder samt retsstatsprincippet;

d) d) Den må ikke have fortjeneste som mål.

e) Den skal have en bestyrelse med en geografisk afvejet sammensætning.

3) Inden for rammerne af denne forordning skal alle politiske partier og fonde på 

europæisk plan definere de særlige regler for deres forbindelser, herunder sikre en 

passende adskillelse af den daglige drift og af de ledende strukturer i den politiske 

fond på europæisk plan på den ene side, og det politiske parti på europæisk plan, som 

fonden er tilknyttet, på den anden side ".

3) I artikel 4 foretages følgende ændringer:

a) Stk. 2, litra a), affattes således:

"a) dokumenter, der godtgør, at ansøgeren opfylder betingelserne i artikel 2 og 3".

b) Følgende nye stykker tilføjes:
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"4. En politisk fond på europæisk plan kan ansøge om finansiering gennem det 

politiske parti på europæisk plan, som den er tilknyttet.

5. Finansiering af en politisk fond på europæisk plan sker på basis af fondens 

tilknytning til et politisk parti på europæisk plan, idet artikel 10, stk. 1, finder 

anvendelse. Artikel 9 finder anvendelse på de midler, der således tildeles.

6. Midler tildelt en politisk fond på europæisk plan må kun anvendes til at 

finansiere fondens aktiviteter, jf. artikel 2, stk. 4, og under ingen 

omstændigheder til at finansiere valgkampagner.

7. Bestemmelserne i stk. 1 og 3, finder tilsvarende anvendelse på politiske fonde 

på europæisk plan ved behandlingen af ansøgninger om finansiering over Den 

Europæiske Unions almindelige budget.".

4) I artikel 5 indsættes følgende:

"4. Bestemmelserne i stk. 2 finder tilsvarende anvendelse på politiske fonde på 

europæisk plan.

5. Hvis et politisk parti på europæisk plan, som en politisk fond på europæisk plan er 

tilknyttet, ikke mere kan anses for et sådant, udelukkes den pågældende politiske 

fond på europæisk plan fra finansiering i henhold til denne forordning.

6. Hvis Europa-Parlamentet konstaterer, at en af betingelserne i artikel 3, stk. 2, litra c), 

ikke længere er opfyldt, udelukkes den pågældende politiske fond på europæisk plan 

fra finansiering i henhold til denne forordning.".

5) Artikel 6, 7 og 8 affattes således:

"Artikel 6

Krav i forbindelse med finansiering

1. Et politisk parti på europæisk plan og en politisk fond på europæisk plan:

a) offentliggør hvert år en oversigt over indtægter og udgifter og en erklæring om 

aktiver og passiver;

b) opgiver indtægtskilder i form af en fortegnelse over donatorer og gaver, som 

hver donator har givet, med undtagelse af gaver, som ikke overstiger 500 EUR.

2. Der må ikke modtages::
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a) anonyme gaver;

b) gaver fra budgettet for de politiske grupper i Europa-Parlamentet

c) gaver fra enhver virksomhed, som offentlige myndigheder direkte eller 

indirekte kan udøve bestemmende indflydelse over som følge af ejerskab, 

kapitalindskud eller de for virksomheden gældende regler

d) gaver, der overstiger 12 000 EUR pr. år og pr. donator fra enhver fysisk eller 

juridisk person ud over de virksomheder, der er nævnt i litra c), jf. dog stk. 3 og 

4.;

e) gaver fra en offentlig myndighed i et tredjeland, herunder fra enhver 

virksomhed, som offentlige myndigheder direkte eller indirekte kan udøve 

bestemmende indflydelse over som følge af ejerskab, kapitalindskud eller de 

for virksomheden gældende regler.

3. Bidrag til et politisk parti på europæisk plan fra nationale politiske partier, der er 

medlemmer af et politisk parti på europæisk plan, eller fra en fysisk person, der er 

medlem af et politisk parti på europæisk plan, er tilladt. Bidragene til et politisk parti 

på europæisk plan fra nationale politiske partier, der er medlemmer af det politiske 

parti på europæisk plan, eller fra en fysisk person må ikke overstige 40 % af det 

pågældende partis årlige budget.

4. Bidrag til en politisk fond på europæisk plan fra nationale politiske fonde, der er 

medlemmer af en politisk fond på europæisk plan, og fra politiske partier på 

europæisk plan, er tilladt. De må ikke overstige 40 % af den pågældende fonds årlige 

budget og må ikke komme fra midler, som et politisk parti på europæisk niveau har 

modtaget fra Den Europæiske Unions almindelige budget i henhold til denne 

forordning.

Bevisbyrden påhviler det pågældende politiske parti på europæisk plan.

Artikel 7

Forbud mod finansiering

1. Finansieringen af politiske partier på europæisk plan over Den Europæiske Unions 

almindelige budget eller fra enhver anden kilde kan ikke anvendes til direkte eller 
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indirekte finansiering af andre politiske partier og navnlig ikke af nationale partier 

eller individuelle kandidater, der fortsat er underlagt de nationale regler.

2. Finansieringen af politiske fonde på europæisk plan over Den Europæiske Unions 

almindelige budget kan ikke anvendes til direkte eller indirekte finansiering af 

politiske partier på europæisk eller nationalt plan, kandidater eller fonde på nationalt 

plan.

Artikel 8

Udgifternes art

Uden at det berører finansieringen af politiske fonde, kan bevillinger fra Den

Europæiske Unions almindelige budget i henhold til denne forordning kun anvendes til 

udgifter, der har direkte forbindelse med de målsætninger, som er fastsat i det politiske 

program, der er nævnt i artikel 4, stk. 2, litra b).

Disse udgifter omfatter administration, teknisk støtte, møder, forskning, 

grænseoverskridende arrangementer, undersøgelser, information og publikationer.

Disse udgifter kan også omfatte finansiering af kampagner, som føres af politiske partier 

på europæisk plan i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet, som de deltager i, jf. 

artikel 3, stk. 1, litra d). I overensstemmelse med artikel 7 må disse bevillinger ikke udgøre 

en direkte eller indirekte finansiering af nationale politiske partier eller deres kandidater.

Sådanne midler må ikke anvendes til at finansiere folkeafstemningskampagner.

I overensstemmelse med artikel 8 i akten om almindelige direkte valg af medlemmerne af 

Europa-Parlamentet er finansiering af og grænser for valgomkostninger for alle partier og 

kandidater ved valg til Europa-Parlamentet dog underlagt de nationale bestemmelser i de 

enkelte medlemsstater".

6) I artikel 9 erstattes stk. 1, 2 og 3 af følgende tekst:

"1. Bevillingerne til finansiering af de politiske partier på europæisk plan og til politiske 

fonde på europæisk plan fastsættes i forbindelse med den årlige budgetprocedure og 

gennemføres i overensstemmelse med finansforordningen og

gennemførelsesbestemmelserne.
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Gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning fastsættes af den 

anvisningsberettigede.

2. Værdiansættelse af løsøre og fast ejendom og afskrivning heraf foretages i 

overensstemmelse med de gældende regler for institutionerne som fastsat i artikel 

133 i finansforordningen.

3. Kontrollen med de midler, der tildeles i henhold til denne forordning, foretages i 

overensstemmelse med forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 og forordning (EF, 

Euratom) nr. 2342/2002.

Kontrollen foretages desuden ved en årlig påtegning fra en ekstern og uafhængig 

revision. Denne påtegning fremsendes senest seks måneder efter det pågældende 

finansårs afslutning til Europa-Parlamentet."

7) Følgende artikel indsættes:

"Artikel 9 a

Åbenhed

Europa-Parlamentet offentliggør samlet i en dertil oprettet rubrik på sit websted følgende 

dokumenter:

– en årlig rapport med en oversigt for hvert regnskabsår, hvor der er udbetalt støtte, 

over de beløb, der er udbetalt til hvert enkelt politisk parti på europæisk plan eller til 

hver enkelt fond på europæisk plan;

– Europa-Parlamentets rapport om anvendelsen af denne forordning samt om de 

finansierede aktiviteter, jf. artikel 12;

– gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning".

8) Artikel 10, stk. 2, affattes således:

"2. Finansieringen over Den Europæiske Unions almindelige budget kan ikke overstige 

85 % af budgettet for et politisk parti eller en fond på europæisk plan. Det 

pågældende parti på europæisk plan har bevisbyrden.". 

9) Artikel 12 affattes således:

"Artikel 12

Evaluering
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Senest den 15. februar 2011 offentliggør Europa-Parlamentet en rapport om anvendelsen af 

denne forordning samt om de finansierede aktiviteter. Det foreslår i givet fald ændringer til 

finansieringsordningen.".

Artikel 2

Overgangsbestemmelser

De i denne forordning fastsatte bestemmelser finder anvendelse for driftstilskud, der fra 
regnskabsåret 2008 bevilges europæiske politiske partier.

For regnskabsåret 2008 kan der udelukkende ansøges om tilskud til politiske fonde på europæisk 
plan i henhold til artikel 4, stk. 4, for tilskudsberettigede omkostninger indløbet efter den 1. 
september 2008.

Europæiske politiske partier, som rettidigt har indgivet ansøgning om tilskud for 2008, kan inden 
for en periode på tre måneder efter denne forordnings ikrafttræden indgive supplerende ansøgning 
om tilskud under henvisning til de med denne forordning indførte ændringer og i givet fald ansøge 
om tilskud til den til det politiske parti knyttede fond. Europa-Parlamentet vedtager de fornødne 
gennemførelsesforanstaltninger.

Artikel 3

Ikrafttrædelse

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 29. november 2007 om udkast til 
Rådets forordning om ændring af forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 om 
finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget
(2007/0820(CNS)) - Betænkning af Jo Leinen

Europa-Parlamentet,

– der henviser til udkast til Rådets forordning (14320/2007),

– der henviser til Kommissionens forslag (KOM(2007)0364),

– der henviser til Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 af 25. juni 2002 om 
finansforordningen vedrørende De Europæiske Fællesskabers almindelige budget1,

– der henviser til forordning (EF) nr. 2004/2003 om statut for og finansiering af politiske partier 
på europæisk plan2,

– der henviser til EF-traktatens artikel 279, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet 
(C6 0411/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51 og artikel 43, stk. 1,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og skrivelse fra 
Budgetudvalget (A6 0465/2007),

1. godkender Rådets udkast til forordning;

2. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet 
har godkendt;

3. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre den tekst, Parlamentet høres om, i 
væsentlig grad;

4. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

                                               
1 EFT L 248 af 16.9.2002, s. 1, senest ændret ved forordning (EF, Euratom) nr. 1995/2006 (EUT L 390 af 30.12.2006, 

s. 1).
2 EUT L 297 af 15.11.2003, s. 1.
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Europa-Parlamentets beslutning af 11. oktober 2007 om Europa-Parlamentets 
sammensætning (2007/2169(INI)) - Betænkning af Alain Lamassoure / Adrian Severin

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 11. juli 2007 om indkaldelse af regeringskonferencen - Europa-
Parlamentets udtalelse (EU-traktatens artikel 48)1,

– der henviser til artikel I-20, stk. 2, i traktaten af 29. oktober 2004 om en forfatning for Europa 
og til protokol 34 til denne traktat,2

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råd den 21.-22. juni 2007 i Bruxelles3,

– der henviser til artikel 1, nr. 15, i udkastet til traktat om ændring af traktaten om Den 
Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (reformtraktaten)4,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6 0351/2007),

A. der henviser til, at Det Europæiske Råd den 21.-22. juni 2007 opfordrede Europa-Parlamentet til 
senest i oktober 2007 at fremlægge et udkast til det initiativ til en afgørelse om Europa-
Parlamentets fremtidige sammensætning, der er beskrevet i protokol 34, som aftalt på 
regeringskonferencen i 2004,

B. der henviser til, at fordelingen af pladser for valgperioden 2009-2014 i øjeblikket er fastsat i 
artikel 9, stk. 2, i akten af 25. april 2005 om Republikken Bulgariens og Rumæniens 
tiltrædelsesvilkår samt om tilpasning af de traktater, som Den Europæiske Union bygger på, 

C. der henviser til, at traktaten om Den Europæiske Union ifølge udkastet til reformtraktat skal 
ændres med en ny procedure for sammensætningen af Europa-Parlamentet (ny artikel [9 A]), 
som indebærer en generelt loft på 750 pladser, et maksimum på 96 pr. medlemsstat og et 
minimum på 6 samt anvendelse af princippet om ”degressiv proportionalitet",

D. der påpeger, at princippet om degressiv proportionalitet ikke er defineret i traktaten, og at det 
bør præciseres klart og objektivt, hvis det skal kunne fungere som retningslinje for enhver 
omfordeling af pladserne i Europa-Parlamentet,

E. der henviser til, at et således defineret princip om degressiv proportionalitet, nedfældet i 
primærretten, vil fungere som parameter for en vurdering af lovmæssigheden af den afgørelse, 
som de kompetente institutioner skal træffe om sammensætningen af Europa-Parlamentet,

F. der henviser til, at enhver krænkelse af dette princip endog vil kunne gøres til genstand for 

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0328.
2 EUT C 310 af 16.12.2004, s. 1.
3 11177/1/07 rev. 1.
4 CIG 1/07 af 23.7.2007.
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sanktioner fra Domstolens side,

G. der påpeger, at det under de nuværende omstændigheder er vigtigt at sikre, at ingen medlemsstat 
pålægges yderligere nedskæringer i antallet af pladser i forhold til det antal, der fastsattes ved 
den seneste udvidelse, 

H. der finder, at det på dette tidspunkt ikke er hensigtsmæssigt at tage højde for virkningerne af 
fremtidige udvidelser, som det ikke er muligt at forudsige, og hvis konsekvenser der vil kunne 
tages fornødent hensyn til i de relevante tiltrædelsesakter gennem en midlertidig overskridelse 
af loftet på 750 pladser, sådan som det skete ved den seneste udvidelse, 

I. der mener, at en klar, forståelig og transparent ordning også bør kunne anvendes på fremtidige 
forandringer i medlemsstaternes indbyggertal uden at skulle genforhandles,

J. der påpeger, at en retfærdig, forståelig og varig ordning for fordelingen af pladserne i Europa-
Parlamentet er en forudsætning for at kunne styrke den folkelige repræsentations demokratiske 
legitimitet og for, at Europa-Parlamentet kan varetage sin rolle og medvirke i den europæiske 
meningsdannelses- og lovgivningsproces,

K. der henviser til, at det nuværende antal pladser i Europa-Parlamentet gør det både 
hensigtsmæssigt og velbegrundet at fastsætte et antal for det Europa-Parlament, der skal vælges 
i 2009, som markerer en overgang fra den nuværende situation til den, som vil være gældende, 
når der er vedtaget en mere stabil ordning baseret på degressiv proportionalitet,

1. deler Rådets ønske om hurtigt at nå frem til en politisk aftale, som kan gøre det muligt at 
tilpasse Europa-Parlamentets sammensætning i overensstemmelse med ånd og bogstav i den nye 
traktat, og om at formalisere denne aftale umiddelbart efter ikrafttrædelsen af den nye traktat og 
i god tid før valget til Europa-Parlamentet i 2009;

2. mener, at fastlæggelsen af en ny sammensætning af Europa-Parlamentet, der i højere grad svarer 
til de demografiske realiteter, og på bedre vis afspejler unionsborgerskabet, vil styrke Europa-
Parlamentets demokratiske legitimitet på et tidspunkt, hvor det vil begynde at udøve de øgede 
beføjelser, som det tildeles i den nye traktat;

3. konstaterer, at den sammensætning af Europa-Parlamentet, der er fastsat i tiltrædelsesakten for 
Bulgarien og Rumænien, under alle omstændigheder skal ændres straks efter reformtraktatens 
ikrafttrædelse;

4. konstaterer, at artikel [9 A] i traktaten om Den Europæiske Union, som fastlagt i udkastet til 
reformtraktat, fastsætter en ramme, der indebærer et samlet loft på 750 pladser, et maksimum på 
96 for den folkerigeste medlemsstat og et minimum på 6 for den mindst befolkede medlemsstat, 
og at den indfører princippet om, at Europas borgere skal repræsenteres degressivt proportionalt, 
uden at dette defineres nærmere; 

5. bemærker, at den nævnte artikel [9 A] gør det muligt at forene principperne om henholdsvis 
funktionsdygtighed (der fastsættes et loft for antallet af medlemmer på et niveau, som stadig er 
foreneligt med en lovgivende forsamlings rolle), pluralitet (hver enkelt medlemsstat får 
mulighed for at få sine politiske hovedstrømninger repræsenteret, navnlig flertal og opposition) 
og solidaritet (de folkerigeste stater accepterer at være underrepræsenterede for at give de 
mindst befolkede stater en bedre repræsentation);
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6. mener, at princippet om degressiv proportionalitet må indebære, at forholdet mellem antallet af 
indbyggere og antallet af pladser for de enkelte medlemsstater bør variere i forhold til deres 
respektive indbyggertal, således at et medlem fra en mere folkerig medlemsstat skal 
repræsentere flere borgere end et medlem fra en mindre folkerig medlemsstat og omvendt, men 
også, at en mindre befolket medlemsstat aldrig kan have flere medlemmer end en mere befolket 
stat;

7. understreger i betragtning af den nuværende mangelfulde harmonisering af medlemsstaternes 
definition af begrebet borgerskab, at man som referencegrundlag for de enkelte medlemsstaters 
indbyggertal bør benytte tallene fra De Europæiske Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat), 
som i forvejen benyttes af Rådet for Den Europæiske Union, når det i forbindelse med en 
afgørelse truffet med kvalificeret flertal skal kontrollere, at denne repræsenterer den fornødne 
procentdel af Unionens samlede befolkning;

8. finder det på dette trin i den europæiske integrationsproces ikke hensigtsmæssigt at foreslå 
nedskæringer i nogen medlemsstats antal pladser i forhold til det antal, den er tildelt i 
tiltrædelsesakten for Bulgarien og Rumænien, når bortses fra den nedskæring, der fremgår af 
mandatet for reformtraktaten og som indebærer, at antallet af pladser for den folkerigeste 
medlemsstat, Tyskland, skal nedbringes fra 99 til 96; 

9. mener i øvrigt ikke, at der under de nuværende omstændigheder er nogen grund til at 
formindske antallet af pladser i Europa-Parlamentet og dermed de europæiske borgeres 
repræsentation i EU for at foregribe fremtidige udvidelser, som der endnu ikke kan forudsiges 
nogen dato for;

10. foreslår derfor, at antallet af medlemmer af det fremtidige Europa-Parlament fordeles på 
grundlag af 750 medlemmer, og mener, at der i forbindelse med fremtidige tiltrædelser bør 
kunne ske en midlertidig overskridelse af dette loft indtil udløbet af den pågældende 
valgperiode, sådan som man bar sig ad i Bulgariens og Rumæniens tilfælde, efterfulgt af en 
samlet revision af pladsfordelingen ved det efterfølgende valg til Europa-Parlamentet;

11. erindrer om, at manglende overholdelse af det således definerede princip om degressiv 
proportionalitet i fremtiden vil kunne gøres til genstand for sanktioner fra Domstolens side, når 
Europa-Parlamentets sammensætning er vedtaget i form af en afledt retsakt, som skal respektere 
de begrænsninger og principper, der er fastsat i traktaten 

12. opfordrer regeringskonferencen til at inkorporere vedføjede udkast til Det Europæiske Råds 
afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning i en erklæring – som skal knyttes til 
slutakten fra regeringskonferencen - vedrørende artikel [ 9A], stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Union som fastlagt i udkastet til reformtraktat, idet det forudsættes, at afgørelsen vil 
blive formelt vedtaget efter proceduren i den nævnte artikel [9A], stk. 2, umiddelbart efter 
reformtraktatens ikrafttrædelse; forpligter sig for sit eget vedkommende til at handle, så snart 
reformtraktaten er trådt i kraft; opfordrer Det Europæiske Råd til at gennemføre ovennævnte 
erklæring, så snart reformtraktaten træder i kraft, og i overensstemmelse med dennes 
bestemmelser, således at medlemsstaterne i god tid kan vedtage de nationale bestemmelser, der 
er nødvendige for at tilrettelægge valget til Europa-Parlamentet for valgperioden 2009-2014;

13. finder det vigtigt, at man i forbindelse med den revision, der er omhandlet i artikel 3 i det 
nævnte udkast til Det Europæiske Råds afgørelse, undersøger den praktiske og politiske 
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mulighed for at erstatte antallet af indbyggere, som fastlægges årligt af De Europæiske 
Fællesskabers Statistiske Kontor (Eurostat), med antallet af EU-borgere; opfordrer med henblik 
herpå sine repræsentanter i regeringskonferencen til at forelægge konferencen det i bilag 2 til 
denne beslutning indeholdte udkast til erklæring vedrørende artikel 2 i udkast til protokol nr. 10 
om overgangsbestemmelser (Afsnit 1: Bestemmelser vedrørende Europa-Parlamentet), og 
opfordrer konferencen til at knytte denne erklæring til slutakten;

14. henleder opmærksomheden på den politiske forbindelse mellem den foreslåede nye fordeling af 
pladser baseret på princippet om degressiv proportionalitet, den samlede reformpakke for 
Unionens institutioner, navnlig princippet om "dobbelt flertal" for definitionen af flertal i Rådet 
(artikel [9 C], stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union som fastlagt i udkastet til 
reformtraktat) og Kommissionens sammensætning (artikel [9 D], stk. 5, i nævnte traktat), og 
understreger behovet for, at alle disse reformer bliver sammenhængende, samtidig med at de 
anerkender de enkelte institutioners særlige retlige status; er enig i, at selv om reformen af 
flertalsafstemninger i Rådet og af Kommissionens sammensætning først vil træde i kraft i 2014, 
bør den nye fordeling af pladser i Parlamentet træde i kraft i 2009; forbeholder sig ikke desto 
mindre ret til at gøre sin godkendelse af Det Europæiske Råds afgørelse efter ovennævnte 
artikel [9 A] i traktaten om Den Europæiske Union om fordelingen af pladser i Europa-
Parlamentet afhængig af, hvordan reformerne af EU-institutionerne bliver fastlagt i 
reformtraktaten;

15. er bevidst om, at den således foreslåede sammensætning af Europa-Parlamentet er udtryk for en 
objektiv anvendelse af de bestemmelser, der er foreslået i udkastet til reformtraktat, men vil på 
et senere tidspunkt tage skridt til en justering for at kunne imødegå de nye udfordringer, der vil 
opstå på længere sigt, bl.a. i forbindelse med fremtidige tiltrædelser; mener, at der i forbindelse 
med en sådan fremtidig reform under alle omstændigheder skal rettes op på eventuelle 
eksisterende uligheder, som har historiske årsager;

16. foreslår Det Europæiske Råd, at det i god tid før hvert Europavalg og sammen med Europa-
Parlamentet gennemgår befolkningstallene med henblik på at fastlægge beregningsgrundlaget;

17. agter i denne forbindelse at undersøge muligheden for at vælge et vist antal medlemmer af 
Europa-Parlamentet på transnationale lister; mener, at dette ville bidrage til at give valgdebatten 
en ægte europæisk dimension, navnlig ved at give de europæiske politiske partier en central 
rolle;

18. bekræfter, at dette forslag hænger snævert sammen med reformtraktatens ikrafttrædelse; mener, 
at den i de gældende traktater fastsatte fordeling af pladser i Parlamentet fortsat skal gælde, 
såfremt det ikke lykkes at få reformtraktaten ratificeret inden valget til Europa-Parlamentet i 
2009;

19. pålægger sin formand at sende denne beslutning og den ovennævnte betænkning fra Udvalget 
om Konstitutionelle Anliggender til regeringskonferencen, Det Europæiske Råd, Rådet og 
Kommissionen samt til kandidatlandenes regeringer og parlamenter.
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BILAG 1

Udkast til Det Europæiske Råds afgørelse om sammensætningen af Europa-Parlamentet
DET EUROPÆISKE RÅD HAR,

under henvisning til artikel [9 A] stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union, 

under henvisning til Europa-Parlamentets initiativ,

under henvisning til Europa-Parlamentets godkendelse,

ud fra følgende betragtninger:

(1) Den afgørelse, der er omhandlet i artikel [9 A], stk. 2, andet afsnit, i traktaten om Den 
Europæiske Union, skal træffes hurtigst muligt, således at medlemsstaterne kan træffe de 
nødvendige interne foranstaltninger med henblik på afholdelsen af valget til Europa-Parlamentet for 
valgperioden 2009-2014.

(2) Denne afgørelse skal respektere de kriterier, der er fastsat i stk. 2, første afsnit, i samme artikel, 
dvs. at det samlede antal repræsentanter for Unionens borgere ikke må overstige 750, idet borgerne 
skal repræsenteres degressivt proportionalt med en mindstetærskel på seks medlemmer for hver 
medlemsstat, samtidig med at ingen medlemsstat kan tildeles mere end 96 pladser.

(3) Det er på nuværende tidspunkt ikke hensigtsmæssigt at tage højde for virkningerne af mulige 
fremtidige udvidelser, idet dette vil kunne ske i de relevante tiltrædelsesakter gennem en midlertidig 
overskridelse af loftet på 750 medlemmer, således som det var fremgangsmåden i forbindelse med 
Bulgariens og Rumæniens tiltrædelse af Den Europæiske Union -

TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE:

Artikel 1

Det i artikel [9 A] i traktaten om Den Europæiske Union fastsatte princip om degressiv 
proportionalitet anvendes på følgende måde:

– de i traktaten fastsatte minimums- og maksimumstal skal udnyttes fuldt ud for at sikre, at 
fordelingen af pladser i Europa-Parlamentet afviger mindst muligt fra fordelingen af indbyggere 
mellem medlemsstaterne;

– jo større et lands befolkning er, jo mere ret har det til et stort antal pladser;

– jo større et lands befolkning er, jo flere indbyggere skal hvert af dets medlemmer af Europa-
Parlamentet repræsentere.

Artikel 2
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I overensstemmelse med ovenstående artikel fastsættes antallet af repræsentanter i Europa-
Parlamentet, der vælges i hver enkelt medlemsstat, med virkning fra valgperioden 2009-2014 til:

Belgien 22
Bulgarien 18
Den Tjekkiske Republik 22
Danmark 13
Tyskland 96
Estland   6
Grækenland 22
Spanien 54
Frankrig 74
Irland 12
Italien 72
Cypern   6
Letland   9
Litauen 12
Luxembourg   6
Ungarn 22
Malta   6
Nederlandene 26
Østrig 19
Polen 51
Portugal 22
Rumænien 33
Slovenien   8
Slovakiet 13
Finland 13
Sverige 20
Det Forenede Kongerige 73

Artikel 3

Denne afgørelse revideres i god tid inden begyndelsen af valgperioden 2014-2019 med henblik på 
at gøre det muligt fremover før hvert valg til Europa-Parlamentet at omfordele antallet af 
medlemmer objektivt mellem medlemsstaterne på grundlag af princippet om degressiv 
proportionalitet, jf. artikel 1, under hensyntagen til en eventuel stigning i antallet af medlemsstater 
og til behørigt registrerede demografiske ændringer i deres befolkninger.

Artikel 4

Denne afgørelse træder i kraft på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles, den

På Det Europæiske Råds vegne
Formand
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BILAG 2

Udkast til erklæring til artikel 2 i protokol nr. 10 om overgangsbestemmelser (afsnit 1: 
bestemmelser vedrørende Europa-Parlamentet)

Med forbehold af Det Europæiske Råds afgørelse om Europa-Parlamentets sammensætning i 
valgperioden 2009-2014 opfordrer konferencen Parlamentet til at udarbejde forslag om valget af dets 
medlemmer ved almindelige direkte valg i overensstemmelse med artikel 190, stk. 1, i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, der mere præcist definerer begrebet "borgere" som 
omhandlet i artikel 9A, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union. Dette forslag bør udarbejdes i 
god tid inden det næste valg i 2014.
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Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 26. september 2007 om forslag til 
Rådets direktiv om ændring af direktiv 93/109/EF af 6. december 1993, for så vidt angår 
nærmere regler for valgret og valgbarhed ved valg til Europa-Parlamentet for unionsborgere, 
der har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er statsborgere (2006/0277(CNS)) - Betænkning 
af Andrew Duff

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (KOM(2006)0791),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen (KOM(2006)0790)1,

– der henviser til akten af 20. september 1976 om almindelige direkte valg af repræsentanterne i 
Europa-Parlamentet2,

– der henviser til forordning (EF) nr. 2004/20033 af 4. november 2003 om statut for og 
finansiering af politiske partier på europæisk plan,

– der henviser til artikel 39 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder4,

– der henviser til EF-traktatens artikel 19, stk. 2, der danner grundlag for Rådets høring af 
Parlamentet (C6-0066/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A6 0267/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. EF-traktatens 
artikel 250, stk. 2;

3. opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet 
har godkendt;

4. anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig 
grad;

5. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

                                               
1 Valget til Europa-Parlamentet i 2004, Kommissionens rapport om EU-borgernes deltagelse i bopælsmedlemsstaten 

(direktiv 93/109/EF) og om de nærmere valgbestemmelser (afgørelse 76/787/EF som ændret ved afgørelse 
2002/772/EF, Euratom).

2 EFT L 278 af 8.10.1976, s. 5.
3 EUT L 297 af 15.11.2003, s.1.
4 EFT C 364 af 18.12.2000, s.1.
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 1

(1) Kommissionens rapport om anvendelse 
ved valget i 2004 af Rådets direktiv 
93/109/EF om fastsættelse af de nærmere 
regler for valgret og valgbarhed ved valg til 
Europa-Parlamentet for unionsborgere, der 
har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er 
statsborgere, har vist, at der er behov for at 
ændre visse bestemmelser i direktivet.

(1) Kommissionens rapport om anvendelse 
ved valget i 2004 af Rådets direktiv 
93/109/EF om fastsættelse af de nærmere 
regler for valgret og valgbarhed ved valg til 
Europa-Parlamentet for unionsborgere, der 
har bopæl i en medlemsstat, hvor de ikke er 
statsborgere, har vist, at der er behov for at 
ændre visse bestemmelser i direktivet. 
Unionsborgerskabet garanterer samme 
rettigheder for alle EU-borgere, uanset om 
de er født eller bor i selve Unionen eller i et 
tredjeland. Fællesskabets institutioner skal 
derfor være opmærksomme på at sikre, at 
unionsborgere, der er bosiddende i et 
tredjeland, kan udøve deres rettigheder i 
tilfælde af valg til Europa-Parlamentet.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 1 A (ny)

(1a) Borgernes øgede mobilitet på tværs 
af EU’s indre grænser skaber større 
behov for helt at kunne overføre 
demokratiske rettigheder til anvendelse 
ved både valg til Europa-Parlamentet og 
kommunalvalg og for at sikre, at borgerne 
ikke mister deres rettigheder, hvis de har 
bopæl i en medlemsstat, der ikke er deres 
hjemstat.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 2 A (ny)

(2a) Sidstnævnte forbud rækker længere, 
end hvad der er nødvendigt for at sikre, at 
unionsborgere ikke udsættes for 
forskelsbehandling på grundlag af 
nationalitet, når de udøver deres ret til at 
lade sig opstille som valgkandidater. Det 
bør være op til medlemsstaterne at afgøre, 
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om de skal tillade opstilling i mere end én 
stat til samme valg, og det bør være op til 
de politiske partier at bestemme, hvorvidt 
de skal opfordre til dobbeltkandidatur.

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 2 B (ny)

(2b) Det fastsættes i akten af 20. 
september 1976 om valg af 
repræsentanterne i Europa-Parlamentet, 
at valgloven1 er underlagt nationale 
bestemmelser, hvis der i primærretten 
ikke findes bestemmelser herom. Desuden 
forbyder primærretten udtrykkeligt 
dobbelt stemmeafgivelse, men indeholder 
til gengæld ingen bestemmelser om 
dobbeltkandidatur.
____________
1 EFT L 278 af 8.10.1976, s. 5. Akt senest ændret 
ved Rådets afgørelse 2002/772/EF, Euratom (EFT 
L 283 af 21.10.2002, s. 1).

Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 3 A (ny)

(3a) Kravet om, at bopælsstaten skal 
anerkende en fortabelse af retten til at 
opstille som kandidat, er en supplerende 
betingelse for udøvelsen af denne ret, som 
ikke er dækket af hverken ordlyden eller 
ånden i EF-traktatens artikel 19, stk. 2. 
Bopælsstaten bør have lov til at afgøre, 
om en borger ville have fortabt sin 
valgbarhed inden for rammerne af dens 
nationale lovgivning under de samme 
omstændigheder og på samme vis, og selv 
afgøre, om den vil anerkende fortabelsen 
af retten, der kan gøres gældende i 
hjemstaten.

Ændringsforslag 6
BETRAGTNING 3 B (ny)

(3b) Rådet bør ikke handle uden for 
primærrettens bestemmelser, og de 
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"nærmere regler", der er foreskrevet i 
direktiv 93/109/EF, jf. EF-traktatens 
artikel 19, stk. 2, bør begrænses til det, der 
er absolut nødvendigt for at sikre, at de to 
tilsigtede rettigheder overholdes, dvs. 
retten til at stemme og til at stille op til 
valg i en medlemsstat, der ikke er ens 
egen hjemstat, og de regler bør ikke 
indføre andre eller nye vilkår for udøvelse 
af disse rettigheder end dem, der er fastsat 
i bopælsstatens lovgivning.

Ændringsforslag 7
BETRAGTNING 5

(5) Kravet til kandidaterne om at 
fremlægge denne attest bør ophæves og 
erstattes med en henvisning hertil i den 
formelle erklæring, som kandidaterne skal 
fremlægge.

(5) Kravet til kandidaterne om at 
fremlægge denne attest bør ophæves og 
erstattes med en valgfri henvisning hertil i 
den formelle erklæring, som kandidaterne 
skal fremlægge.

Ændringsforslag 8
BETRAGTNING 6

6) Bopælslandene bør forpligtes til at 
fremsende denne erklæring til 
hjemlandene for at sikre sig, at EF-
kandidaten ikke har fortabt sin ret i 
hjemlandet.

udgår

Ændringsforslag 9
BETRAGTNING 9

(9) Informationsudvekslingen bør derfor 
ophøre, samtidig med at der fastholdes et 
krav om at fremlægge en erklæring, hvori 
vælgeren eller den valgbare forpligter sig 
til kun at udøve sin valgret eller 
valgbarhed i bopælslandet.

(9) Informationsudvekslingen bør derfor 
ophøre, samtidig med at der fastholdes et 
krav om at fremlægge en erklæring, hvori 
vælgeren forpligter sig til kun at udøve sin 
valgret i bopælslandet.

Ændringsforslag 10
BETRAGTNING 10

(10) For at undgå dobbelt 
stemmeafgivelse, dobbeltkandidatur og 
udøvelse af valgret eller valgbarhed efter 

(10) Bopælslandene bør endvidere træffe 
foranstaltninger for at sikre, at urigtige 
oplysninger i formelle erklæringer fra 
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fortabelse heraf bør bopælslandene
endvidere træffe de nødvendige
foranstaltninger og fastsætte passende 
sanktioner for overtrædelser af direktivets 
bestemmelser.

unionsborgere i henhold til direktivets 
bestemmelser straffes med passende 
sanktioner.

Ændringsforslag 11
BETRAGTNING 10 A (ny)

(10a) Ifølge artikel 12 i direktiv 
93/109/EF er det medlemsstaternes pligt 
fuldt ud at underrette EU-borgerne om 
deres valgret og valgbarhed i deres 
bopælsstat i god tid inden hvert valg til 
Europa-Parlamentet; Europa-
Parlamentet og Kommissionen og de 
politiske partier på både europæisk og 
nationalt plan bør støtte medlemsstaterne 
i forbindelse med valg af bedste praksis 
for sådan underretning for at øge 
valgdeltagelsen.

Ændringsforslag 12
BETRAGTNING 11

(11) I den rapport, som Kommissionen skal 
udarbejde om anvendelsen af direktivet ved 
valget til Europa-Parlamentet i 2009, bør 
den på grundlag af informationer fra 
medlemsstaterne basere sin analyse på 
resultaterne af medlemsstaternes kontrol 
efter valget med henblik på at måle 
omfanget af eventuel dobbelt 
stemmeafgivelse og dobbeltkandidatur.

(11) I den rapport, som Kommissionen skal 
udarbejde om anvendelsen af direktivet ved 
valget til Europa-Parlamentet i 2009, bør 
den på grundlag af informationer fra 
medlemsstaterne basere sin analyse på 
resultaterne af medlemsstaternes kontrol 
efter valget med henblik på at måle 
omfanget af eventuel dobbelt 
stemmeafgivelse.

Ændringsforslag 13
BETRAGTNING 12

(12) En systematisk kontrol af alle 
stemmeafgivelser og kandidaturer ville 
være ude af proportioner med de påpegede 
problemer og ville rejse spørgsmålet om 
gennemførligheden, da medlemsstaterne 
ikke anvender harmoniserede elektroniske 
metoder til registrering og opbevaring af 

(12) En systematisk kontrol af alle 
stemmeafgivelser ville være ude af 
proportioner med de påpegede problemer 
og ville rejse spørgsmålet om 
gennemførligheden, da medlemsstaterne 
ikke anvender harmoniserede elektroniske 
metoder til registrering og opbevaring af 
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oplysninger om den faktiske valgdeltagelse 
og om de indleverede ansøgninger om 
opstilling; medlemsstaterne bør derfor 
allerede nu målrette deres kontrol til 
udelukkende at omfatte situationer, hvor 
der er stor sandsynlighed for dobbelt 
stemmeafgivelse eller dobbeltkandidatur -

oplysninger om den faktiske 
valgdeltagelse; medlemsstaterne bør derfor 
allerede nu målrette deres kontrol til 
udelukkende at omfatte situationer, hvor 
der er stor sandsynlighed for dobbelt 
stemmeafgivelse -

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt)

Artikel 3 (direktiv 93/109/EF)

1a) Artikel 3 affattes således:
"Artikel 3

Enhver person, der på skæringsdatoen:
a) er unionsborger i henhold til traktatens 
artikel 17, stk. 1, og som
b) uden at være statsborger i bopælslandet 
i øvrigt opfylder de betingelser for valgret 
og valgbarhed, der i henhold til dette 
lands lovgivning kræves opfyldt af landets 
egne statsborgere, 
har valgret og er valgbar i bopælslandet 
ved valg til Europa-Parlamentet, 
medmindre bopælsstaten har udelukket 
vedkommende fra at kunne udøve disse 
rettigheder i henhold til artikel 6 og 7.
Hvis bopælslandets statsborgere for at 
være valgbare skal have været 
statsborgere i et bestemt tidsrum, anses 
unionsborgere for at opfylde denne 
betingelse, når de i samme tidsrum har 
været statsborgere i en medlemsstat."

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 1, NR. 1 B (nyt)

Artikel 4, stk. 2 (direktiv 93/109/EF)

1b) Artikel 4, stk. 2, affattes således:
"2. EF-vælgere må lade sig opstille i mere 
end én medlemsstat ved samme valg, så 
længe bopælsstatens lovgivning ikke 
fratager dens borgere denne mulighed 
borgere, og EF-vælgeren opfylder 
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kravene med hensyn til valgbarhed som 
fastsat i loven i den anden medlemsstat, 
der berøres heraf."

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA -A (nyt)
Artikel 6, stk. 1 (direktiv 93/109/EF)

-a) Stk. 1 affattes således:
"1. Bopælsstaten kan bestemme, at 
unionsborgere, der ved en civil- eller 
strafferetlig afgørelse har fortabt deres 
valgbarhed inden for rammerne af 
lovgivningen i deres hjemstat, fortaber 
denne ret i bopælsstaten i forbindelse med 
valg til Europa-Parlamentet, hvis de ville 
have fortabt denne ret inden for 
rammerne af bopælsstatens lovgivning for 
samme forseelse og på samme vis."

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA A

Artikel 6, stk. 2 (direktiv 93/109/EF)

2. Bopælslandet forsikrer sig om, at en 
unionsborger, der har tilkendegivet ønske 
om at udøve sin valgret i landet, ikke ved 
en civil- eller strafferetlig afgørelse har 
fortabt denne ret i hjemlandet.

2. Bopælslandet kan forsikre sig om, at en 
unionsborger, der har tilkendegivet ønske 
om at udøve sin valgret i landet, ikke ved 
en civil- eller strafferetlig afgørelse har 
fortabt denne ret i hjemlandet.

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 1, NR. 2, LITRA B

Artikel 6, stk. 3 (direktiv 93/109/EF)

3. Med henblik på gennemførelse af stk. 2 
fremsender bopælslandet den i artikel 10, 
stk. 1, omhandlede erklæring til 
hjemlandet. I samme øjemed fremsendes 
de fornødne og normalt foreliggende 
oplysninger fra hjemlandet på behørig vis 
og inden for en rimelig frist; disse 
oplysninger må kun omfatte angivelser, 
som er absolut nødvendige for 
gennemførelsen af denne artikel, og de må 
ikke anvendes til andet formål. Afkræfter 
oplysningerne erklæringens indhold, 

3. Med henblik på gennemførelse af stk. 2 
kan bopælslandet fremsende den i artikel 
10, stk. 1, omhandlede erklæring til 
hjemlandet. I samme øjemed fremsendes 
de fornødne og normalt foreliggende 
oplysninger fra hjemlandet på behørig vis 
og inden for en rimelig frist; disse 
oplysninger må kun omfatte angivelser, 
som er absolut nødvendige for 
gennemførelsen af denne artikel, og de må 
ikke anvendes til andet formål.
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træffer bopælslandet de nødvendige 
foranstaltninger til at forhindre den 
pågældende i at lade sig opstille.

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 1, NR. 2 A (nyt)

Artikel 7 (direktiv 93/109/EF)

2a) Artikel 7 affattes således:
"Artikel 7

1. Bopælslandet kan bestemme, at 
unionsborgere, der ved en civil- eller 
strafferetlig afgørelse har fortabt deres 
valgret inden for rammerne af 
lovgivningen i deres hjemstat, fortaber 
denne ret i bopælsstaten i forbindelse med 
valg til Europa-Parlament, hvis de ville 
have fortabt denne ret inden for 
rammerne af bopælsstatens lovgivning for 
samme forseelse og på samme vis.
2. Med henblik på gennemførelse af stk. 1 
kan bopælslandet fremsende den i artikel 
9, stk. 2, omhandlede erklæring til 
hjemlandet. I samme øjemed fremsendes 
de fornødne og normalt foreliggende 
oplysninger fra hjemlandet på behørig vis 
og inden for en rimelig frist; disse 
oplysninger må kun omfatte angivelser, 
som er absolut nødvendige for 
gennemførelsen af denne artikel, og de 
må ikke anvendes til andet formål. 
3. Desuden kan hjemlandet på behørig vis 
og inden for en rimelig frist tilsende 
bopælslandet alle oplysninger, der er 
nødvendige for gennemførelsen af denne 
artikel."

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 1, NR. 3, PUNKT - A (nyt)

Artikel 10, stk. 1, litra b (direktiv 93/109/EF)

-a) Stk. 1, litra b), affattes således:
"b) at vedkommende eventuelt opstiller til 
valg til Europa-Parlamentet i en anden 
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medlemsstat, og"

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA A

Artikel 10, stk. 1, litra d (direktiv 93/109/EF)

d) at vedkommende ikke har fortabt sin 
valgbarhed i hjemlandet.

udgår

Ændringsforslag 22
ARTIKEL 1, NR. 3, LITRA C

Artikel 10, stk. 3 (direktiv 93/109/EF)

c) Stk. 3 ændres til stk. 2. c) Stk. 3 ændres til stk. 2, og følgende 
ændringer foretages:
"Endvidere kan bopælslandet kræve, at 
de EF-valgbare fremlægger et gyldigt 
identitetsbevis. Det kan ligeledes kræve, at 
de pågældende personer oplyser, fra 
hvilken dato de har været statsborger i en 
medlemsstat, og om de har fortabt deres 
valgbarhed i deres hjemstat."

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 1, NR. 4

Artikel 13, stk. 1 (direktiv 93/109/EF)

1. Bopælslandet træffer de nødvendige 
foranstaltninger, for at afgivelsen af 
urigtige oplysninger i de i artikel 9, stk. 2, 
og artikel 10, stk. 1, omtalte formelle 
erklæringer, som resulterer i en 
overtrædelse af forpligtelserne i direktivet,
straffes med effektive og afskrækkende 
sanktioner, der skal stå i rimeligt forhold til 
overtrædelsen.

1. Bopælslandet træffer de nødvendige 
foranstaltninger, for at afgivelsen af 
urigtige oplysninger i de i artikel 9, stk. 2, 
og artikel 10, stk. 1, omtalte formelle 
erklæringer straffes med effektive og 
afskrækkende sanktioner, der skal stå i 
rimeligt forhold til overtrædelsen.
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5. Deltagelsesdemokrati

A. Civilsamfundet
- Europa-Parlamentets beslutning af 13. januar 2009 om perspektiver for 

udvikling af den civile dialog under Lissabontraktaten (2008/2067(INI)) -
Betænkning af Genowefa Grabowska 261

-
- Udkast til betænkning med henstillinger til Kommissionen om 

retningslinjer for et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
om gennemførelsen af borgerinitiativet i henhold til artikel 11, stk. 4, i ) 
Traktaten om Den Europæiske Union (INI/2008/2169) - betænkning af
Sylvia-Yvonne Kaufmann 265

-

B. Interesserepræsentanter
- Europa-Parlamentets beslutning af 8. maj 2008 om udvikling af rammer 

for interesserepræsentanters (lobbyisters) virksomhed i EU-institutionerne 
(2007/2115(INI)) - Betænkning af Stubb Alexander 273
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Europa-Parlamentets beslutning af 13. januar 2009 om perspektiver for udvikling af den 
civile dialog under Lissabontraktaten (2008/2067(INI)) - Betænkning af Genowefa Grabowska

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, undertegnet i Lissabon den 13. december 
2007,

– der henviser til traktaten om Den Europæiske Union og traktaten om oprettelse af Det 
Europæiske Fællesskab,

– der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om Lissabontraktaten1,

– der henviser til de forskellige beslutninger angående det civile samfund, som det har vedtaget i 
indeværende valgperiode,

– der henviser til sin workshop den 3. juni 2008 med repræsentanter for 
civilsamfundsorganisationer,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6 0475/2008),

A. der henviser til, at en demokratisk og borgernær Europæisk Union forudsætter et snævert 
samarbejde mellem på den ene side EU-institutionerne og medlemsstaterne og på den anden 
side det civile samfund på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt plan,

B. der henviser til, at åbenhed fra EU-institutionernes og nationale, regionale og lokale 
myndigheders side over for dialog og samarbejde med borgerne og med det civile samfunds 
organisationer er en grundlæggende forudsætning for disses engagement i lovgivningsprocessen 
og regeringsførelsen på alle planer,

C. der henviser til, at Lissabontraktaten styrker EU-borgernes rettigheder over for Unionen ved at 
gøre det lettere for borgerne og organisationer, som repræsenterer det civile samfund, at deltage 
i drøftelserne om et "Europa for Borgerne", 

D. der henviser til, at de aktuelle bestemmelser, der også indgår i Lissabontraktaten, ganske vist 
skaber den nødvendige retlige ramme for den civile dialog på europæisk plan, men at de i 
praksis ikke altid anvendes tilfredsstillende,

E. der henviser til, at det civile samfund i de 27 medlemsstater befinder sig på meget forskellige 
udviklingsstadier og i meget forskellig grad benytter sig af mulighederne for 
deltagelsesdemokrati, deltagelse i lovgivningsprocessen og dialog med de respektive nationale, 
regionale og lokale myndigheder,

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2008)0055.
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F. der henviser til, at udtrykket "det civile samfund" refererer til de mange ikke-statslige og 
almennyttige organisationer, der er etableret af borgerne på eget initiativ, og som udgør en del 
af det offentlige liv ved at give udtryk for deres medlemmers og andres interesser, ideer og 
ideologier baseret på etiske, kulturelle, politiske, videnskabelige, religiøse eller filantropiske 
overvejelser,

G. der henviser til, at spørgsmålet om fastlæggelse af den repræsentative karakter af det civile 
samfunds organisationer diskuteres ivrigt, og at visse organisationers aktiviteter og effektivitet i 
forbindelse med gennemførelse af deres standpunkter ikke altid svarer til graden af deres 
repræsentativitet,

H. der henviser til, at de enkelte EU-institutioner har valgt forskellige tilgange til den civile dialog,

1. værdsætter Den Europæiske Unions bidrag til udvikling af den civile dialog, såvel på europæisk 
plan som på nationalt, regionalt og lokalt plan;

2. understreger, at det civile samfund i Europa spiller en vigtig rolle i den europæiske 
integrationsproces ved at fremføre EU-borgernes holdninger og krav over for de europæiske 
institutioner; fremhæver betydningen af den sagkundskab, som stilles til rådighed for 
institutionerne fra det civile samfunds side, og understreger betydningen af, at der informeres og 
skabes bevidsthed om den civile dialog, navnlig i forbindelse med fremme af EU's aktiviteter og 
målsætninger, skabelse af samarbejdsnet i Europa og styrkelse af den europæiske identitet og 
identificeringen med Europa i det civile samfund;

3. understreger, at der med sigte på realisering af EU's politiske mål og intentioner er behov for en 
bredere offentlig debat, en mere effektiv civil dialog og en øget politisk bevidsthed;

4. henviser til sit særlige engagement inden for rammerne af den civile dialog og til den betydning, 
denne dialog har i Lissabontraktaten, hvor den tillægges rang af overordnet princip for samtlige 
EU's aktiviteter;

5. glæder sig over styrkelsen af det repræsentative demokrati og deltagelsesdemokratiet gennem 
Lissabontraktatens bestemmelser om det såkaldte borgerinitiativ, der indebærer, at en million 
borgere fra et antal medlemsstater kan opfordre Kommissionen til at forelægge et forslag til 
retsakt;

6. opfordrer EU-institutionerne og de nationale, regionale og lokale myndigheder i 
medlemsstaterne til bedst muligt at udnytte de eksisterende retsforskrifter og eksempler på god 
praksis til at udvikle dialogen med borgerne og det civile samfunds organisationer; mener 
navnlig, at Europa-Parlamentets informationskontorer i hver medlemsstat bør spille en aktiv 
rolle med hensyn til at fremme, organisere og lede fora, som skal finde sted mindst en gang om 
året med deltagelse af Parlamentet og repræsentanter for den pågældende medlemsstats civile 
samfund, og understreger betydningen af, at Parlamentets medlemmer – både fra den 
pågældende medlemsstat og fra andre medlemsstater – deltager regelmæssigt i disse fora;

7. opfordrer EU-institutionerne til at inddrage alle interesserede repræsentanter for det civile 
samfund i den civile dialog, idet holdningen blandt EU's unge borgere, der skal udforme 
"morgendagens Europa", bør tillægges særlig vægt;

8. opfordrer EU-institutionerne til at sikre, at alle EU-borgere - kvinder og mænd, gamle og unge, 
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fra byen såvel som fra landet - kan deltage i den civile dialog, aktivt, uden diskriminering og 
ligeberettiget, og navnlig at personer fra sproglige minoriteter har mulighed for at kommunikere 
på deres modersmål i sådanne fora; henviser til, at EU således må bidrage til realisering af 
princippet om ligestilling mellem mænd og kvinder og bør stå som et godt eksempel ved 
gennemførelsen, både i og uden for EU;

9. opfordrer EU-institutionerne til at vedtage en interinstitutionel aftale, hvori der er fastlagt 
bindende retningslinjer for udpegning af repræsentanter for det civile samfund og opstillet 
metoder til udformning og finansiering af høringer, i overensstemmelse med de generelle 
principper og minimumsstandarder ved høring af interesserede parter1; påpeger, at alle EU-
institutioner med dette for øje bør føre opdaterede registre over alle relevante ikke-statslige 
organisationer, hvad enten de er aktive i medlemsstaterne eller fokuserer på EU-institutionerne;

10. opfordrer EU-institutionerne til at integrere den civile dialog i alle Kommissionens 
generaldirektorater, alle Rådets arbejdsgrupper og alle Europa-Parlamentets udvalg og i denne 
forbindelse at tage hensyn til princippet om transparens samt sikre et velafbalanceret forhold 
mellem den offentlige og den private sektor;

11. opfordrer EU-institutionerne til med henblik på sikring af bedre kommunikation, koordinering 
og bedre information om foranstaltningerne at tilstræbe et snævrere samarbejde om 
udbygningen af den civile dialog i Europa og til aktivt at markere den europæiske holdning over 
for EU's borgere; bemærker i denne forbindelse, at regelmæssige møder mellem det civile 
samfund og kommissionsmedlemmerne i fora i medlemsstaterne er et særdeles ønskværdigt 
tiltag som en metode til at mindske fornemmelsen af, at der er en kløft mellem EU og borgerne;

12. opfordrer Rådet til at lette og forenkle adgangen til dets aktiviteter, da dette er en 
grundlæggende forudsætning for indledning af en ægte dialog med det civile samfund; 

13. understreger betydningen af en veludviklet europæisk kommunikationspolitik i forbindelse med 
tilrådighedsstillelsen af nye midler og redskaber til kommunikation med EU's borgere (internet, 
e-teknologier og moderne audiovisuelle teknologier);

14. går ind for fortsættelse af allerede velfungerende EU-initiativer med sigte på at øge det civile 
samfunds inddragelse i den europæiske integrationsproces, som f.eks. Europe by Satelite, 
Borgernes Agora, temaspecifikke borgerfora (f.eks. Your Europe), diskussioner på internettet 
osv.;

15. henviser navnlig til betydningen af professionelle meningsmålinger i EU med sigte på 
identifikation af og bedre forståelse for EU-borgernes behov og forventninger, for så vidt angår 
EU’s funktionsmåde; opfordrer indtrængende både EU-institutionerne og det civile samfund i 
medlemsstaterne til at have disse forventninger in mente i deres indbyrdes relationer og 
drøftelser;

16. opfordrer de nationale, regionale og lokale organer i medlemsstaterne til at fremme den civile 
dialog, navnlig i de lande og regioner og på de områder, hvor den endnu ikke er fuldt udviklet 
og gennemført; opfordrer desuden indtrængende disse organer til aktivt at fremme udviklingen 

                                               
1 Jf. Kommissionens meddelelse af 11. december 2002 med titlen "Mod en stærkere hørings- og dialogkultur -

Generelle principper og minimumsstandarder ved Kommissionens høring af interesserede parter" 
(KOM(2002)0704).
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af regional interaktion mellem civilsamfundsorganisationer i de forskellige medlemsstater og 
initiativer på tværs af grænserne; mener, at muligheden for at danne grupper af medlemsstater 
også bør afprøves som et redskab til at fremme udveksling af ideer og erfaringer inden for EU;

17. appellerer til repræsentanterne for det europæiske samfund om at deltage aktivt i den civile 
dialog og i udformningen af europæiske programmer og politikområder, hvorved det bliver 
muligt at påvirke beslutningsprocessen;

18. opfordrer EU's borgere til i øget udstrækning at engagere sig i debatter og drøftelser om 
europæiske spørgsmål og til at deltage i det forestående valg til Europa-Parlamentet;

19. henviser til, at der med henblik på dialogen med borgerne på alle planer - både på EU-plan og 
på nationalt, regionalt og lokalt plan - er behov for passende finansielle midler, og opfordrer 
deltagerne i denne dialog og de instanser, der har ansvaret for den, til at sikre tilstrækkelig 
finansiering;

20. understreger, at der – ud over dialogen med det civile samfund – også er behov for en åben, 
gennemsigtig og regelmæssig dialog mellem EU og kirkerne og de religiøse samfund som 
omhandlet i Lissabontraktaten;

21. opfordrer EU-institutionerne til i fællesskab at stille information om 
civilsamfundsorganisationernes repræsentativitet og aktiviteter i Europa til rådighed, for 
eksempel i en offentlig og brugervenlig database;

22. opfordrer Kommissionen til at udarbejde et nyt forslag til europæiske foreninger, således at 
europæiske civilsamfundsorganisationer kan benytte et fælles retsgrundlag;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til medlemsstaternes parlamenter, Rådet, 
Kommissionen, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget.
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Betænkning med henstillinger til Kommissionen om retningslinjer for et forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om gennemførelsen af borgerinitiativet i henhold til 
artikel 11, stk. 4, i ) Traktaten om Den Europæiske Union (INI/2008/2169) - betænkning af
Sylvia-Yvonne Kaufmann1

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EF-traktatens artikel 192, stk. 2,

– der henviser til Lissabontraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union og 
traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, som blev undertegnet i Lissabon den 13. 
december 2007,

– der henviser til traktaten om en forfatning for Europa,1

– der henviser til sin beslutning af 20. februar 2008 om Lissabontraktaten,2

– der henviser til sin beslutning af 19. januar 2006 om tænkepausen: struktur, områder og rammer 
for en evaluering af debatten om EU,3

– der henviser til forretningsordenens artikel 39 og 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser fra 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender og Udvalget for 
Andragender (A6-0043/2009),

A. der henviser til, at Lissabontraktaten indfører borgerinitiativet, i henhold til hvilket et antal 
unionsborgere på mindst en million, der kommer fra et betydeligt antal medlemsstater, kan tage 
initiativ til at opfordre Europa-Kommissionen til inden for rammerne af sine beføjelser at 
fremsætte et egnet forslag om spørgsmål, hvor en EU-retsakt efter borgernes opfattelse er 
nødvendig til gennemførelse af traktaterne - artikel 11, stk. 4, i EU-traktaten med den nye 
formulering (TEU ny udg.),

B. der henviser til, at en million unionsborgere dermed vil få den samme ret til at opfordre 
Kommissionen til at fremsætte lovgivningsforslag, som Rådet allerede har haft siden oprettelsen 
af De Europæiske Fællesskaber i 1957 (oprindeligt artikel 152 i EØFtraktaten, den nuværende 
artikel 208 i EF-traktaten ("TEF")), jf. den fremtidige artikel 241 i traktaten om Den Europæiske 
Unions Funktionsmådes ("TEUF"), og Europa- Parlamentet siden Maastricht-traktatens 
ikrafttrædelse i 1993 (den nuværende artikel 192 i TEF, den fremtidige artikel 225 i TEUF),

C. der henviser til, at borgerne dermed for første gang inddrages direkte i den europæiske 
lovgivningsproces,

D. der henviser til, at artikel 11, stk. 4, i TEU ny udg. som et specielt udslag af retten til 
demokratisk deltagelse (artikel 10, stk. 3, i TEU ny udg.) tager sigte på at stifte en individuel ret 

                                               
1 Da betænkningen ikke er blevet behandlet og vedtaget på plenarmødet, er oplysningerne baseret på afstemningen i 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender.
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for unionsborgerne til at deltage i et europæisk borgerinitiativ,

E. der henviser til, at initiativretten ofte forveksles med retten til at indgive andragender; der 
henviser til, at det er nødvendigt at sikre, at borgerne er klar over forskellen mellem de to 
rettigheder, særlig da et andragende er henvendt til Parlamentet, mens et borgerinitiativ er rettet 
til Kommissionen,

F. der henviser til, at EU's institutioner og medlemsstaterne skal etablere betingelserne for 
gnidningsløs, gennemskuelig og effektiv udøvelse af EU-borgernes ret til deltagelse,

G. der henviser til, at de betingelser og procedurer, der gælder for borgerinitiativet, herunder det 
minimumsantal medlemsstater, som de borgere, der tager dette initiativ, skal komme fra, 
fastlægges i en forordning (artikel 24, stk. 1, i TEUF),

H. der henviser til, at især de grundliggende rettigheder til ligebehandling, god forvaltning og 
effektiv retsbeskyttelse sikres i forbindelse med udstedelse og gennemførelse af denne 
forordning,

Minimumsantal medlemsstater

I. der henviser til, at "det minimumsantal medlemsstater", som de borgere, der fremsætter et 
borgerinitiativ, skal komme fra (artikel 24, stk. 1, i TEUF) skal være "et betydeligt antal 
medlemsstater" (artikel 11, stk. 4, i TEU ny udg.),

J. der henviser til, at fastsættelsen af minimumsantallet af medlemsstater ikke må være vilkårlig, 
men skal være i overensstemmelse med formålet med denne ordning og også tage hensyn til 
andre traktatbestemmelser for at undgå modstridende vurderinger,

K. der henviser til, at formålet med denne ordning består i at sikre, at den europæiske 
lovgivningsproces ikke allerede fra starten styres af en enkelt medlemsstats særinteresser, men 
af hensynet til europæiske samfundsinteresser,

L. der henviser til, at artikel 76 i TEUF angiver, at lovgivningsforslag, der er baseret på en 
fjerdedel af medlemsstaterne, indebærer en formodning om, at der i tilstrækkeligt omfang tages 
hensyn til europæiske samfundsinteresser; der henviser til, at et sådant minmumsantal kan 
betragtes som ubestrideligt,

M. der henviser til, at formålet med denne ordning kun opfyldes, når dette er forbundet med et 
minimumsantal af støttetilkendegivelser fra hver af disse medlemsstater,

N. der henviser til, at artikel 11, stk. 4, i TEU ny udg. ved at angive et tal på en million 
unionsborgere ud af en samlet unionsbefolkning på ca. 500 millioner mennesker indeholder den 
vurdering, at 1/500 af befolkningen betragtes som repræsentativ,

Deltagernes minimumsalder

O. der henviser til, at artikel 11, stk. 4, i TEU ny udg. vedrører alle unionsborgere,

P. der henviser til, at enhver indskrænkelse af retten til demokratisk deltagelse og enhver 
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forskelsbehandling på grund af alder imidlertid skal være i overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet,

Q. der henviser til, at det også bør undgås, at der findes modstridende vurderinger, der f.eks. består 
i, at minimumsalderen for deltagelse i valget til Europa-Parlamentet i en medlemsstat er lavere 
end minimumsalderen for deltagelse i det europæiske borgerinitiativ,

Procedure

R. der henviser til, at et borgerinitiativ, der er i overensstemmelse med bestemmelserne, forpligter 
Kommissionen til at beskæftige sig med initiativets anliggende og træffe afgørelse om, hvor vidt 
og i hvilken grad den vil fremsætte et forslag til retsakt i overensstemmelse dermed,

S. der henviser til, at initiativerne bør være baseret på et eller flere relevante retsgrundlag med 
hensyn til Kommissionens forelæggelse af den foreslåede retsakt,

T. der henviser til, at et borgerinitiativ kun er i overensstemmelse med bestemmelserne, hvis det 
opfylder følgende forudsætninger,

 at det indeholder en opfordring til Kommissionen om at fremsætte et forslag til EUretsakt,

 at EU har lovgivningsbeføjelser og Kommissionen forslagsret på det pågældende område,

 at den ønskede retsakt ikke er åbenlyst retsstridig,

U. der henviser til, at et borgerinitiativ er vellykket, hvis det opfylder forudsætningerne i 
ovennævnte forstand, og repræsentativt, fordi det støttes af mindst en million borgere, som er 
statsborgere i et betydeligt antal medlemsstater,

V. der henviser til, at det er Kommissionens opgave at kontrollere, om borgerinitiativet opfylder 
forudsætningerne,

W. der henviser til, at organiseringen af et borgerinitiativ allerede før indsamlingen af 
støttetilkendegivelser kræver retssikkerhed med hensyn til det pågældende borgerinitiativs 
opfyldelse af formaliteter,

X. der henviser til, at opgaven med kontrol af støttetilkendegivelsernes ægthed ikke kan udføres af 
Kommissionen, og derfor bør gennemføres af medlemsstaterne; der henviser til, at 
medlemsstaternes forpligtelse hertil kun omfatter initiativer inden for rammerne af artikel 11, 
stk. 4, i TEU ny udg., og under ingen omstændigheder initiativer, som ikke opfylder 
forudsætningerne af de angivne grunde; der henviser til, at det derfor er nødvendigt for 
medlemsstaterne, inden de begynder at indsamle støttetilkendegivelser at have retssikkerhed 
med hensyn til, om borgerinitiativet opfylder forudsætningerne,

Y. der henviser til, at Kommissionens kontrol af, om borgerinitiativet opfylder forudsætningerne, 
imidlertid udelukkende er begrænset til førnævnte juridiske spørgsmål, og den må under ingen 
omstændigheder omfatte politisk betingede hensyn; der henviser til, at dette vil sikre, at 
Kommissionen ikke alene på grundlag af sine egne politiske betragtninger kan bestemme, om et 
borgerinitiativ kan betragtes som opfyldende forudsætningerne,
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Z. der henviser til, at det forekommer hensigtsmæssigt at opdele proceduren i forbindelse med det 
europæiske borgerinitiativ i følgende fem faser:

 anmeldelse af borgerinitiativet,

 indsamlingen af støttetilkendegivelser,

 indgivelse af borgerinitiativet,

 Kommissionens stillingtagen,

 kontrol af, at den ønskede retsakt er i overensstemmelse med traktaterne.

Princippet om gennemsigtighed

AA. der henviser til, at borgerinitiativet er en udøvelse af offentlig suverænitet på 
lovgivningsområdet, og det er således omfattet af princippet om gennemsigtighed; der 
henviser til, at ophavsmændene til et borgerinitiativ offentligt skal stå til ansvar for 
finansieringen, herunder finansieringkilderne,

Politisk overvågning af processen al monitoring of the process

AB. der henviser til, at det er Parlamentets politiske opgave at overvåge processen med et 
borgerinitiativ,

AC. der henviser til, at dette ansvar omfatter gennemførelsen af forordningen om 
borgerinitiativet samt Kommissionens politiske holdning til anmodningen i borgerinitiativet,

AD. der henviser til, at det er vigtigt at sikre, at anmodningerne til Kommissionen gennem et 
borgerinitiativ og Parlamentets demokratisk godkendte prioriteter og forslag er forenelige,

Konstitutionelle borgerinitiativer

AE. der henviser til, at det er omstridt, hvorvidt artikel 11, stk. 4, i TEU ny udg. også omfatter 
initiativer, der vedrører traktatændringer (konstitutionelle borgerinitiativer),

1. opfordrer Kommissionen til efter Lissabontraktatens ikrafttrædelse straks at fremsætte et 
forslag til en forordning om borgerinitiativet på grundlag af artikel 24 i TEUF;

2. opfordrer Kommissionen til i forbindelse hermed at tage behørigt hensyn til retningslinjerne i 
bilaget til denne beslutning;

3. anmoder om, at forordningen bliver klar, enkel og brugervenlig og kommer til at indeholde 
konkrete elementer vedrørende definitionen af et borgerinitiativ, således at den ikke bliver 
forvekslet med retten til at indgive andragender;

4. beslutter umiddelbart efter vedtagelsen af denne forordning at overveje oprettelsen af et 
effektivt system til overvågning af processen med et borgerinitiativ;

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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BILAG TIL FORSLAGET TIL BESLUTNING HENSTILLINGER OM INDHOLDET AF 
KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS 

FORORDNING OM PROCEDURER OG BETINGELSER FOR BORGERINITIATIVET

Om fastlæggelsen af minimumsantallet af medlemsstater

1. Minimumsantallet af medlemsstater, som de unionsborgere, der deltager i borgerinitiativet, skal 
komme fra, er fire.

2. Dette krav er kun opfyldt, hvis mindst 1/500 af befolkningen i hver af de berørte medlemsstater 
støtter initiativet.

Om fastlæggelsen af deltagernes minimumsalder
3. Enhver EU-borger, som har ret til at stemme i overensstemmelse med lovgivningen i sin egen 

medlemsstat, kan deltage i et borgerinitiativ.

Om procedurens udformning
4. Proceduren for det europæiske borgerinitiativ omfatter følgende fem faser:

• anmeldelse af initiativet,

• indsamling af tilkendegivelser af støtte,

• indgivelse af initiativet,

• Kommissionens stillingtagen,

• kontrol af, at den retsakt, der anmodes om, er i overensstemmelse med traktaterne.

5. Det europæiske borgerinitiativs første fase indledes med organisatorernes anmeldelse af 
borgerinitiativet til Kommissionen og slutter med Kommissionens formelle afgørelse om 
anmeldelsen af borgerinitiativet. Denne fase er karakteriseret ved følgende:

(a) Et europæisk borgerinitiativ skal af organisatorerne anmeldes til Kommissionen. Ved 
anmeldelsen skal hver organisator oplyse navn, fødselsdato, nationalitet og bopæl samt 
borgerinitiativets nøjagtige ordlyd på et af EU's officielle sprog.

(b) Kommissionen vurderer, om det anmeldte borgerinitiativ kan behandles. Et borgerinitiativ 
kan behandles, hvis det opfylder følgende fire forudsætninger:

 Det indeholder en anmodning til Kommissionen om at stille et forslag til udstedelse af 
en EU-retsakt.

 EU har i de traktater, der udgør grundlaget for EU, fået tildelt kompetencen til at 
udstede en sådan retsakt.

 Kommissionen har i de traktater, der udgør grundlaget for EU, fået tildelt beføjelsen til 
at stille et forslag til en sådan retsakt. Den krævede retsakt er ikke åbenbart retsstridig
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Kommissionen yder organisatorerne den nødvendige bistand i overensstemmelse med 
artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, navnlig for at 
undgå, at der anmeldes initiativer, der ikke kan behandles. Samtidig informerer 
Kommissionen borgerinitiativets organisatorer om aktuelle eller planlagte 
lovgivningsinitiativer om det pågældende borgerinitiativs anliggender samt om allerede 
lovligt anmeldte borgerinitiativer, der helt eller delvist vedrører de samme anliggender.

(c) Senest to måneder efter borgerinitiativets anmeldelse træffer Kommissionen en bindende 
afgørelse om, hvorvidt borgerinitiativet er lovligt anmeldt. Denne afgørelse inkluderer et 
bindende udsagn om, at borgerinitiativet kan behandles. En afvisning af anmeldelsen må 
kun ske af retlige grunde.

(d) Afgørelsen er rettet både individuelt til organisatorerne og til almenheden. Den meddeles 
til organisatorerne og offentliggøres i EU-Tidende. Europa-Parlamentet, Rådet og 
medlemsstaterne informeres straks om afgørelsen.

(e) Afgørelsen kan prøves af EF-Domstolen og af Den Europæiske Ombudsmand i henhold til 
EU-lovgivningens relevante bestemmelser. Det samme gælder, hvis Kommissionen 
undlader at træffe en sådan afgørelse.

(f) Kommissionen fører på sin hjemmeside et offentligt tilgængeligt register over alle 
formalitetsgodkendte og anmeldte borgerinitiativer.

(g) Et borgerinitiativ kan til enhver tid trækkes tilbage af organisatorerne. Det anses så for ikke 
at være anmeldt og slettes fra Kommissionens ovennævnte register.

6. Det europæiske borgerinitiativs anden fase omfatter indsamlingen af individuelle 
tilkendegivelser af støtte til det lovligt anmeldte borgerinitiativ samt medlemsstaternes officielle 
bekræftelse af indsamlingsresultatet. Denne fase er karakteriseret ved følgende:

(a) Medlemsstaterne fastsætter i deres lovgivning en effektiv procedure til indsamling af 
behørige individuelle støttetilkendegivelser til et europæisk borgerinitiativ og til officiel 
bekræftelse af denne indsamlings resultat.

(b) En støttetilkendegivelse er behørig, hvis den er sket inden for fristen til indsamling af 
støttetilkendegivelser under overholdelse af medlemsstaternes og EU-lovgivningens 
relevante bestemmelser. Fristen for indsamling af støttetilkendegivelser udgør et år. Den 
løber fra den første dag i den tredje måned efter afgørelsen om borgerinitiativets 
anmeldelse.

(c) Hver støtte skal tilkendegives individuelt, som regel ved en personlig underskrift (skriftligt 
eller evt. også elektronisk). Tilkendegivelsen skal mindst indeholde navn, fødselsdato, 
bopæl og nationalitet på den person, der tilkendegiver sin støtte. Har denne person flere 
nationaliteter, skal vedkommende kun angive en af disse efter eget valg.
De personrelaterede data er omfattet af databeskyttelse, som organisatorerne af 
borgerinitiativet skal tage hensyn til.

(d) Støtte til et borgerinitiativ kan kun tilkendegives én gang. Hver støttetilkendegivelse 
indeholder en særskilt erklæring på tro og love fra den person, der tilkendegiver støtten, 
om, at vedkommende ikke tidligere har tilkendegivet sin støtte til det samme 
borgerinitiativ.
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(e) Hver støttetilkendegivelse kan tilbagekaldes senest ved udløbet af fristen for indsamlingen 
af støttetilkendegivelser. Den oprindeligt tilkendegivne støtte anses dermed for aldrig at 
være tilkendegivet. Enhver person, der tilkendegiver sin støtte, skal informeres herom af 
organisatorerne. Enhver støttetilkendegivelse skal indeholde en særskilt erklæring fra 
personen, der tilkendegiver sin støtte, om, at denne er blevet gjort bekendt hermed.

(f) Enhver person, der tilkendegiver sin støtte, modtager af organisatorerne en kopi af sin 
støttetilkendegivelse, herunder en kopi af sin erklæring på tro og love samt sin erklæring 
om at være blevet gjort bekendt med muligheden for at trække sin støtte tilbage.

(g) Efter at have undersøgt dokumentationen for støttetilkendegivelserne udsteder 
medlemsstaterne senest efter to måneder en officiel bekræftelse til borgerinitiativets 
organisatorer på antallet af de behørigt afgivne støttetilkendegivelser oplistet efter 
nationaliteten på de personer, der tilkendegiver deres støtte. De sikrer ved hjælp af 
passende foranstaltninger, at enhver støttetilkendegivelse kun bekræftes én gang af en af 
medlemsstaterne, og at det undgås på en effektiv måde, at samme støttetilkendegivelse 
bekræftes af flere medlemsstater eller af forskellige organer i samme medlemsstat.

De personrelaterede data er omfattet af databeskyttelse, som organisatorerne af 
borgerinitiativet skal tage hensyn til.

7. Det europæiske borgerinitiativs tredje fase starter med organisatorernes indgivelse af 
borgerinitiativet til Kommissionen og slutter med Kommissionens formelle afgørelse om 
borgerinitiativets indgivelse. Denne fase er karakteriseret ved følgende:

(a) Et europæisk borgerinitiativ skal af organisatorerne indgives til Kommissionen på behørig 
vis. Ved indgivelsen skal medlemsstaternes bekræftelser af antallet af 
støttetilkendegivelser vedlægges.

(b) Kommissionen kontrollerer, om det indgivne borgerinitiativ er repræsentativt. Et 
borgerinitiativ er repræsentativt

 hvis det støttes af mindst en million unionsborgere,

 der skal omfatte statsborgere fra mindst fire medlemsstater,

 idet antallet af statsborgere fra hver enkelt af disse medlemsstater mindst skal svare til 
1/500 af befolkningen i den pågældende medlemsstat.

(c) Senest to måneder efter indgivelsen af borgerinitiativet træffer Kommissionen en bindende 
afgørelse om indgivelsen. Denne afgørelse inkluderer et bindende udsagn om 
borgerinitiativets repræsentativitet. En indgivelse må kun afvises af retlige grunde.

(d) Afgørelsen stiles både individuelt til organisatorerne og til almenheden. Den meddeles til 
organisatorerne og offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Europa-
Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne informeres straks om afgørelsen.

(e) Afgørelsen kan prøves for EF-Domstolen og af Den Europæiske Ombudsmand i henhold 
til EU-lovgivningens relevante bestemmelser. Det samme gælder, hvis Kommissionen 
undlader at træffe en sådan afgørelse.

(f) Kommissionen fører på sin hjemmeside et offentligt tilgængeligt register over alle 
indgivne borgerinitiativer.

8. Det europæiske borgerinitiativs fjerde fase omfatter Kommissionens behandling af den 
indholdsmæssige side af borgerinitiativets anliggende og slutter med Kommissionens formelle 
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stillingtagen til den anmodning, der er indeholdt i borgerinitiativet om at stille et forslag til en 
retsakt. Denne fase er karakteriseret ved følgende:

(a) Et behørigt indgivet borgerinitiativ forpligter Kommissionen til inden for en passende frist 
at behandle borgerinitiativets anliggende indholdsmæssigt og at tage offentlig stilling 
dertil.

(b) I den forbindelse hører kommissærkollegiet borgerinitiativets organisatorer og giver dem 
lejlighed til at gøre udførligt rede for borgerinitiativets anliggende.

(c) Kommissionen træffer som kollegium en bindende afgørelse om sin stillingtagen til 
borgerinitiativets anmodning. Såfremt den ikke har til hensigt at stille et forslag, meddeler 
den grundene hertil.

(d) Afgørelsen stiles både individuelt til organisatorerne og til almenheden. Den meddeles til 
organisatorerne og offentliggøres i De Europæiske Fællesskabers Tidende. Europa-
Parlamentet, Rådet og medlemsstaterne informeres straks om afgørelsen.

(e) Undlader Kommissionen at træffe denne afgørelse, kan dette prøves retsligt for 
EFDomstolen og af Den Europæiske Ombudsmand i henhold til EU-lovgivningens 
relevante bestemmelser.

Princippet om gennemsigtighed

9. Ophavsmændene til et vellykket borgerinitiativ, der opfylder forudsætningerne, skal inden for 
en rimelig periode efter afslutningen af proceduren forelægge Kommissionen en rapport om 
finansieringen af initiativet, herunder finansieringskilderne (gennemsigtighedsrapport). 
Rapporten gennemgås af Kommissionen og offentliggøres sammen med en udtalelse.

10. Generelt bør Kommissionen først begynde at behandle indholdet i et borgerinitiativ, efter at der 
er forelagt en gennemsigtighedsrapport i en passende form.
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Europa-Parlamentets beslutning af 8. maj 2008 om udvikling af rammer for 
interesserepræsentanters (lobbyisters) virksomhed i EU-institutionerne (2007/2115(INI)) -
Betænkning af Stubb Alexander

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forretningsordenens artikel 9, stk. 4,

– der henviser til Kommissionens grønbog om et europæisk åbenhedsinitiativ (KOM(2006)0194),

– der henviser til Kommissionens meddelelse om opfølgning af grønbogen om et europæisk 
åbenhedsinitiativ (KOM(2007)0127),

– der henviser til Kommissionens udkast til adfærdskodeks for lobbyister, som offentliggjordes
den 10. december 2007,

– der henviser til sin beslutning af 17. juli 1996 om ændring af forretningsordenen 
(interessegrupper i Europa-Parlamentet)1,

– der henviser til sin afgørelse af 13. maj 1997 om ændring af forretningsordenen (adfærdskodeks 
for repræsentanter for interessegrupper)2,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser fra 
Budgetkontroludvalget, Økonomi- og Valutaudvalget, Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, Retsudvalget og Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre 
Anliggender (A6 0105/2008),

A. der henviser til, at omfanget af interesserepræsentation (herefter "lobbyvirksomhed") i Europa-
Parlamentet er steget betydeligt, efterhånden som Parlamentet har fået flere beføjelser,

B. der henviser til, at formålet med lobbyvirksomhed ikke kun er at påvirke politiske og 
lovgivningsmæssige beslutninger, men også fordelingen af fællesskabsmidler og overvågning 
og håndhævelse af lovgivningen,

C. der henviser til, at Parlamentet efter den forventede ratifikation af Lissabontraktaten vil få flere 
beføjelser og således blive medlovgiver gennem næsten hele den almindelige 
lovgivningsprocedure, hvilket vil tiltrække endnu flere lobbygruppers interesse,

D. der henviser til, at interesserepræsentanter (herefter "lobbyister") spiller en vigtig rolle i den 
åbne og pluralistiske dialog, der ligger til grund for et demokratisk system, og er en vigtig kilde 
til information for Parlamentets medlemmer i forbindelse med udøvelsen af deres mandat,

E. der henviser til, at lobbygrupper ikke kun lobbyer Parlamentets medlemmer, men også forsøger 
at påvirke dets beslutninger ved at lobbye sekretariatsmedarbejdere i Parlamentets udvalg, de 

                                               
1 EFT C 261 af 9.9.1996, s. 75.
2 EFT C 167 af 2.6.1997, s. 20.
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politiske gruppers personale og medlemmernes assistenter,

F. der henviser til, at der anslås at være omkring 15 000 lobbyister og 2 500 lobbyorganisationer i 
Bruxelles,

G. der henviser til, at Kommissionen har foreslået, at der som led i dens europæiske 
åbenhedsinitiativ etableres et fælles register over lobbyister i EU- institutionerne, 

H. der henviser til, at Parlamentet lige siden 1996 har haft sit eget register over lobbyister samt en 
adfærdskodeks , som omfatter en forpligtelse for registrerede lobbyister til at handle i 
overensstemmelse med høje etiske standarder,

I. der henviser til, at der i dag er omkring 5 000 registrerede lobbyister i Parlamentet,

J. der henviser til, at lobbygrupperne omfatter lokale og nationale organisationer, hvis aktiviteter 
det er medlemsstaternes ansvar at regulere,

Forbedring af åbenheden i Parlamentet

1. erkender den indflydelse, som lobbygrupper har på EU's beslutningsproces, og anser det for 
afgørende, at Parlamentets medlemmer kender identiteten på de organisationer, som 
lobbygrupperne repræsenterer; understreger, at gennemsigtig og lige adgang til alle EU-
institutionerne er en absolut forudsætning for Unionens legitimitet og borgernes tillid til EU; 
pointerer, at lige adgang for lobbygrupper til EU-institutionerne øger den ekspertise, man råder 
over til at styre EU; finder det vigtigt, at repræsentanter for civilsamfundet har adgang til EU-
institutionerne, først og fremmest Parlamentet;

2. mener, at Parlamentets medlemmer selv har et ansvar for at sikre, at de lader sig informere på en 
afbalanceret måde; understreger, at medlemmerne må anses for at være i stand til at træffe 
politiske beslutninger uafhængigt af lobbyister; 

3. erkender, at en ordfører, alt efter om denne finder det formålstjenligt (på frivillig basis), kan 
anvende et "lovgivningsmæssigt fodspor", dvs. en indikativliste (vedføjet Parlamentets 
betænkninger) over de registrerede lobbyister, der er blevet hørt og har ydet et betydeligt bidrag 
under udarbejdelsen af den pågældende betænkning; finder det særlig tilrådeligt at vedføje 
lovgivningsmæssige betænkninger sådanne lister, men understreger, at det er endnu vigtigere, at 
Kommissionen vedføjer sine lovgivningsinitiativer et sådant "lovgivningsmæssigt fodspor";

4. fastholder, at Parlamentet frit skal kunne tage stilling til, i hvor stort et omfang det vil tage 
hensyn til synspunkter hidrørende fra civilsamfundet;

5. noterer sig de gældende regler, ifølge hvilke Parlamentets medlemmer skal give oplysninger om 
deres økonomiske interesser; opfordrer sit præsidium til på grundlag af et forslag fra 
Kvæstorerne at udarbejde en plan for en yderligere forbedring af gennemførelsen af og 
kontrollen med de bestemmelser i Parlamentets forretningsorden, ifølge hvilke medlemmerne 
skal give oplysninger om enhver form for støtte, enten økonomisk eller i form af personale eller 
materiale, som de modtager1;

                                               
1 Forretningsordenens bilag I, artikel 2.
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6. noterer sig de gældende regler om tværpolitiske grupper, hvorefter der kræves oplysninger om 
finansiering; kræver større klarhed omkring tværpolitiske grupper, dvs. en liste over alle 
eksisterende registrerede og ikkeregistrerede tværpolitiske grupper på Parlamentets webside, 
herunder fuldstændige oplysninger om ekstern støtte til tværpolitiske gruppers virksomhed og 
redegørelser for de respektive gruppers brede målsætninger; pointerer imidlertid, at 
tværpolitiske grupper på ingen måde skal betragtes som EP-organer;

7. kræver, at Præsidiet på grundlag af et forslag fra Kvæstorerne undersøger, hvorledes der kan ske 
begrænsning af uautoriseret adgang til de etager i Parlamentets bygninger, hvor medlemmerne 
har deres kontorer, mens offentlig adgang til udvalgenes mødeværelser kun bør begrænses 
under særlige omstændigheder;

Kommissionens forslag

8. glæder sig over Kommissionens forslag om som led i det europæiske åbenhedsinitiativ at 
etablere en mere struktureret ramme for lobbyvirksomhed;

9. er enig i Kommissionens definition af lobbyvirksomhed som "aktiviteter, der gennemføres med 
det formål at øve indflydelse på formuleringen af politikker og beslutningstagningen i EU's 
institutioner"; mener, at denne definition er i tråd med forretningsordenens artikel 9, stk. 4;

10. understreger, at alle aktører uden for EU-institutionerne, herunder både offentlige og private 
lobbyister, hvis virksomhed falder ind under denne definition, og som regelmæssigt øver 
indflydelse på institutionerne, bør betragtes som lobbyister og behandles ens, det være sig 
professionelle lobbyister, erhvervslivets lobbyister, ngo'er, tænketanke, brancheforeninger, 
fagforeninger og arbejdsgiverforeninger, profit- og nonprofitorganisationer samt advokater, når 
disses formål er at øve indflydelse på politik snarere end på retspraksis; understreger imidlertid 
også, at medlemsstaternes regioner og kommuner samt politiske partier på nationalt og 
europæisk plan og de organer, der har retlig status i henhold til traktaterne, ikke er omfattet af 
anvendelsesområdet for disse bestemmelser, når de handler i overensstemmelse med den rolle 
og udfører sådanne organers opgaver, som er fastsat i traktaterne; 

11. glæder sig principielt over Kommissionens forslag om "one-stop-shop"-registrering, hvorefter 
lobbyister skal kunne lade sig registrere hos både Kommissionen og Parlamentet, og kræver, at 
Rådet, Kommissionen og Parlamentet indgår en interinstitutionel aftale om et fælles obligatorisk 
register, som skal finde anvendelse i alle institutionerne og omfatte afgivelse af fuldstændige 
finansielle oplysninger, en fælles mekanisme for slettelse af registret og en fælles kodeks for 
etisk adfærd; minder imidlertid om de centrale forskelle mellem Rådet, Kommissionen og 
Parlamentet som institutioner betragtet; forbeholder sig derfor ret til at evaluere Kommissionens 
forslag, når det foreligger i sin endelige form, og til først da at beslutte, hvorvidt det vil støtte 
det;

12. henleder opmærksomheden på, at der fortsat kun skal gives et rimeligt antal lobbyister adgang 
til Parlamentet; foreslår derfor, at der vedtages en ordning, hvorefter lobbyister kun behøver at 
registrere sig én gang hos alle institutioner, og hvorefter hver enkelt institution kan afgøre, 
hvorvidt den vil give adgang til sine bygninger, hvilket vil give Parlamentet mulighed for fortsat 
at begrænse antallet af adgangskort til hver organisation/virksomhed til fire;

13. kræver, at Rådet, Kommissionen og Parlamentet gensidigt anerkender hinandens separate 
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registre, hvis ikke der nås til enighed om et fælles register; foreslår, såfremt institutionerne ikke 
når til enighed om et fælles register, at deres separate webbaserede registre kommer til at 
indeholde links til de øvrige institutioners registre for at muliggøre sammenligninger af 
lobbyisters registreringer; opfordrer generalsekretæren til at flytte Parlamentets liste over 
repræsentanter for akkrediterede lobbygrupper til et lettere tilgængeligt sted på Parlamentets 
webside;

14. foreslår, at der snarest muligt nedsættes en fælles arbejdsgruppe bestående af 
rådsrepræsentanter, kommissærer og medlemmer af Europa-Parlamentet, sidstnævnte udpeget af 
Formandskonferencen, som skal have til opgave inden udgangen af 2008 at undersøge 
følgevirkningerne af et fælles register for alle lobbyister, der ønsker adgang til Rådet, 
Kommissionen eller Parlamentet, og at udarbejde en fælles adfærdskodeks; pålægger sin 
generalsekretær at træffe de fornødne foranstaltninger;

15. opfordrer indtrængende Rådet til at tilslutte sig et eventuelt fælles register; er af den opfattelse, 
at lobbyvirksomhed i Rådets sekretariat i forbindelse med spørgsmål, der er omfattet af den 
fælles beslutningsprocedure, må gøres til genstand for omhyggelige overvejelser;

16. noterer sig Kommissionens beslutning om at begynde med et frivilligt register og om at evaluere 
ordningen efter et år, men er bekymret for, at et rent frivilligt system vil gøre det muligt for 
mindre ansvarlige lobbyister at undgå at lade sig registrere; opfordrer de tre institutioner til at 
tage bestemmelserne for lobbyvirksomhed op til fornyet overvejelse senest tre år efter 
ikrafttrædelsen af et fælles register for at tage stilling til, om der med den ændrede ordning 
opnås den fornødne gennemsigtighed i lobbyisternes virksomhed; har kendskab til det i 
Lissabontraktaten indeholdte retsgrundlag for et obligatorisk register og beslutter i mellemtiden 
at samarbejde med institutionerne ved hjælp af en interinstitutionel aftale på basis af de 
eksisterende registre; finder, at obligatorisk registrering bør være et krav for lobbyister, der 
ønsker regelmæssig adgang til institutionerne, således som det i praksis allerede er tilfældet i 
Parlamentet;

17. mener, eftersom lobbyvirksomhed hele tiden udvikler sig, at de bestemmelser, der gælder for en 
sådan virksomhed, skal være fleksible nok til hurtigt at kunne tilpasses forandringer;

18. tager Kommissionens udkast til adfærdskodeks for lobbyister til efterretning; henleder 
Kommissionens opmærksomhed på, at Parlamentet allerede har haft en sådan kodeks i over ti 
år, og anmoder den om at indlede forhandlinger med Parlamentet med henblik på opstilling af 
fælles bestemmelser; er af den opfattelse, at enhver eventuel kodeks bør indeholde et stærkt 
kontrolelement med hensyn til lobbyisters adfærd; pointerer, at der bør gælde sanktioner for 
lobbyister, der overtræder adfærdskodeksen; understreger, at der må afsættes tilstrækkelige 
ressourcer (personale og finansielle midler) til verificering af oplysningerne i registret; finder 
for så vidt angår Kommissionens register, at sanktionerne kunne omfatte suspendering fra 
registret og i mere alvorlige tilfælde slettelse af registret; mener, at lobbyisters upassende 
adfærd efter etableringen af et fælles register bør medføre sanktioner i relation til adgangen til 
alle de institutioner, som registret finder anvendelse på;

19. understreger, at registret skal være brugervenligt og let tilgængeligt på internettet, hvilket vil 
sige, at det skal være let for borgerne at finde frem til registret og foretage søgninger i det, og at 
det ikke kun skal indeholde navnene på lobbyorganisationerne, men også på lobbyisterne selv;



DV\779820DA.doc 277/369 PE423.766v01-00

DA

20. understreger, at registret bør være opdelt i separate kategorier, hvori lobbyisterne registreres alt 
efter, hvilken type interesser de repræsenterer (f.eks. brancheforeninger, 
virksomhedsrepræsentanter, fagforeninger, arbejdsgiverorganisationer, advokatkontorer, ngo'er 
osv.);

21. glæder sig over Kommissionens beslutning om at kræve, at de finansielle oplysninger, der skal 
afgives af lobbyister, der tilmelder sig registret, skal vedrøre følgende:

– den del af omsætningen i konsulentfirmaer og advokatfirmaer, der kan tilskrives 
lobbyvirksomhed i EU-institutionerne, samt firmaernes største klienters relative 
andel af denne omsætning

– et skøn over de omkostninger, der for internt ansatte lobbyister og brancheforeninger 
er forbundet med direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne

– ngo'ers og tænketankes samlede budget og en oversigt over deres væsentligste 
finansieringskilder;

22. understreger, at kravet om finansielle oplysninger skal gælde alle registrerede lobbyister uden 
forskel;

23. anmoder arbejdsgruppen om at foreslå specifikke kriterier vedrørende kravet om finansielle 
oplysninger, f.eks. et kriterium om angivelse af udgifter til lobbyvirksomhed inden for bestemte 
parametre (præcise tal er ikke nødvendige);

24. anmoder det kompetente udvalg om at udarbejde eventuelle nødvendige forslag til ændringer af 
Parlamentets forretningsorden;

o

o     o

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.
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6 Europa-Parlamentets forretningsorden

A. Ændringer af forretningsordenen

- Europa-Parlamentets afgørelse af 10. juli 2007 om indføjelse i Europa-
Parlamentets forretningsorden af en ny artikel 204a om "Berigtigelser" 
(2005/2041(REG)) - Betænkning af Richard Corbett 280

-
- Europa-Parlamentets afgørelse af 19. januar 2006 om ændring af Europa-

Parlamentets forretningsorden med hensyn til adfærdsregler for dets 
medlemmer (2005/2075(REG)) - Betænkning af Gérard Onesta 282

-
- Europa-Parlamentets afgørelse af 12. oktober 2006 om ændring af 

forretningsordenens artikel 3 og 4 (2005/2036(REG)) - Betænkning af 
Pahor Borut 288

-
- Europa-Parlamentets afgørelse af 10. maj 2007 om ændring af Europa-

Parlamentets forretningsorden med henblik på at tilpasse de interne 
procedurer til kravene i forbindelse med forenklingen af 
fællesskabslovgivningen (2005/2238(REG)) - Betænkning af Maryline 
Reynaud 292

-
- Europa-Parlamentets afgørelse af 30. november 2006 om ændring af 

forretningsordenens artikel 139, overgangsbestemmelse om 
sprogordningen (2006/2244(REG)) - Betænkning af Ingo Friedrich 297

-
- Europa-Parlamentets afgørelse af 14. december 2006 om ændring af 

forretningsordenens artikel 81, Gennemførelsesbestemmelser 
(2006/2211(REG)) - Betænkning af Richard Corbett 299

-
- Europa-Parlamentets afgørelse af 14. december 2006 om ændring af 

forretningsordenens artikel 15 og artikel 182, stk. 1 - valg af kvæstorer og 
udvalgenes formandskaber (2006/2287(REG)) - Betænkning af Jo Leinen 303

-
- Europa-Parlamentets afgørelse af 10. juli 2007 om ændring af artikel 201 

i Europa-Parlamentets forretningsorden om anvendelsen eller 
fortolkningen af forretningsordenen (2006/2192(REG)) - Betænkning af 
Richard Corbett 304

-
- Europa-Parlamentets afgørelse af 13. november 2007 om ændring af 

forretningsordenen i lyset af statutten for Europa-Parlamentets 
medlemmer (2006/2195(REG)) - Betænkning af Ingo Friedrich 305

-
- Europa-Parlamentets afgørelse af 9. juli 2008 om ændring af artikel 29 i 

Europa-Parlamentets forretningsorden - Dannelse af politiske grupper 
(2006/2201(REG)) - Betænkning af Richard Corbett 309

-
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- Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om revision af 
forretningsordenens bestemmelser om proceduren for andragender 
(2006/2209(REG)) - Betænkning af Gérard Onesta 311

-
- Europa-Parlamentets afgørelse af 22. maj 2007 om ændring af 

forretningsordenens artikel 47 ”Udvidet samarbejde mellem udvalg” 
(2007/2016(REG)) - Betænkning af Richard Corbett 319

-
- Udkast til betænkning om en generel revision af Europa-Parlamentets 

forretningsorden (2007/2124(REG)) - Betænkning af Richard Corbett 321

B. Fortolkning af forrretningsordenen
- Fortolkning af artikel 162, stk. 2 i forretningsordenen (2005/2103(REG)) 

- Maryline Reynaud 340
-
- Fortolkning/ændring af forretningsordenen med henblik på at lette 

løsningen af kompetencekonflikter navnlig i forbindelse med ikke-
lovgivningsmæssige sager (2005/2239(REG)) - Ingo Friedrich 341

-
- Fortolkning af artikel 166 i forretningsordenen (2006/2139(REG)) - Jo 

Leinen 343
-
- Fortolkning af forretningsordenens artikel 116 om skriftlige erklæringer 

(2007/2170(REG)) - Richard Corbett 345
-
- Europa-Parlamentets afgørelse af 24. september 2008 om ændring af 

artikel 121 i Europa-Parlamentets forretningsorden om indbringelse af
sager for Domstolen (2007/2266(REG)) - Betænkning af Costas 
Botopoulos 346

-
- Europa-Parlamentets afgørelse af 31. januar 2008 om fortolkning af 

forretningsordenens artikel 19 om formandens opgaver 
(2008/2016(REG)) - Betænkning af Jo Leinen 348

-
- Europa-Parlamentets afgørelse af 2. september 2008 om fortolkning af 

forretningsordenens artikel 182 for så vidt angår inddragelse af formænd 
for underudvalg (2008/2075(REG)) - Betænkning af Mauro Zani 351

-
- Fortolkning af artikel 179 i forretningsordenen (2008/2076(REG)) - Jo 

Leinen 354
-
- Europa-Parlamentets afgørelse af 19. februar 2009 m fortolkning af 

forretningsordenens artikel 47 og 149, stk. 4, for så vidt angår proceduren 
med associerede udvalg og anmodning om at få fastslået, om det fornødne 
antal medlemmerer er til stede (2008/2327(REG)) - Betænkning af Jo 
Leinen 355

357
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Europa-Parlamentets afgørelse af 10. juli 2007 om indføjelse i Europa-Parlamentets 
forretningsorden af en ny artikel 204a om "Berigtigelser" (2005/2041(REG)) - Betænkning af
Richard Corbett

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandens skrivelse af 10. marts 2005,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6 0229/2007),

1. vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

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

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

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 204 a (ny)

Berigtigelser
1. Hvis der opdages en fejl i en tekst, der 
er vedtaget af Parlamentet, forelægger 
formanden et udkast til berigtigelse for 
det kompetente udvalg, hvis det er 
hensigtsmæssigt.
2. Hvis der opdages en fejl i en tekst, der 
er vedtaget af Parlamentet, og som der er 
opnået enighed om med andre 
institutioner, anmoder formanden om de 
pågældende institutioners samtykke til de 
nødvendige rettelser, inden han går videre 
i overensstemmelse med stk. 1.
3. Det kompetente udvalg behandler 
udkastet til berigtigelse og forelægger det 
for Parlamentet, hvis det er overbevist om, 
at der er sket en fejl, der kan rettes på den 
foreslåede måde.
4. Berigtigelsen meddeles under den 
efterfølgende mødeperiode. Den anses for 
vedtaget, medmindre en politisk gruppe 
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eller mindst 40 medlemmer senest 48 
timer efter meddelelsen anmoder om, at 
den sættes under afstemning. Hvis 
berigtigelsen ikke vedtages, henvises den 
til fornyet behandling i det kompetente 
udvalg, som kan foreslå en ændret 
berigtigelse eller afslutte proceduren.
5. Vedtagne berigtigelser offentliggøres på 
samme måde som den tekst, de vedrører. 
Artikel 66, stk. 3, artikel 67 og artikel 68 
finder tilsvarende anvendelse.
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Europa-Parlamentets afgørelse af 19. januar 2006 om ændring af Europa-Parlamentets 
forretningsorden med hensyn til adfærdsregler for dets medlemmer (2005/2075(REG)) -
Betænkning af Gérard Onesta

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandens skrivelse af 18. marts 2005,

– der henviser til Præsidiets forslag af 7. marts 2005 til ændringer af forretningsordenen,

– der henviser til forretningsordenens artikel 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-0413/2005),

A. der mener, at det er vigtigt at sikre, at Parlamentets arbejde kan finde sted med værdighed, 
samtidig med at forhandlingerne kan bevare deres levende islæt,

B. der mener, at de nuværende bestemmelser i forretningsordenen ikke giver mulighed for at 
reagere passende på alle hændelser, der forstyrrer Parlamentets arbejde og andre aktiviteter i alle 
Parlamentets lokaler,

C. der mener, at det lige som i alle andre parlamentariske forsamlinger er nødvendigt at åbne 
mulighed for at fastsætte sanktioner over for de medlemmer, der ikke overholder 
adfærdsreglerne, som Parlamentet har til opgave at fastsætte i store træk, samt mulighed for 
intern klage over afgørelser om sådanne sanktioner, således at retten til forsvar sikres,

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2. vedtager, at disse ændringer i henhold til forretningsordenens artikel 202, stk. 3, træder i kraft 
den første dag i den kommende mødeperiode;

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

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Artikel 9, overskrift og stk. 1, afsnit 1

Adfærdsregler Medlemmernes økonomiske interesser
samt adfærdsregler og adgang til

Parlamentet
1. Parlamentet kan vedtage adfærdsregler
for sine medlemmer. Sådanne regler
vedtages i overensstemmelse med artikel

1. Parlamentet kan vedtage adfærdsregler
om gennemsigtighed vedrørende
medlemmernes finansielle interesser, som
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202, stk. 2, og vedføjes forretningsordenen. vedføjes forretningsordenen.

Ændringsforslag 2

Artikel 9, stk. 1 a (nyt)

1a. Medlemmernes adfærd er præget af
gensidig respekt, beror på de værdier og
principper, der er defineret i Den
Europæiske Unions grundlæggende
akter, respekterer Parlamentets
værdighed og må ikke vanskeliggøre en
normal afvikling af Parlamentets arbejde
eller forstyrre roen i Parlamentets
bygninger.
Overholdes disse principper ikke, kan der
træffes forholdsregler som fastsat i artikel
146-148.

Ændringsforslag 3

Artikel 9, stk. 1 b (nyt)

1b. Anvendelsen af denne artikel hindrer
på ingen måde livlige forhandlinger i
Parlamentet og begrænser ej heller
medlemmernes ytringsfrihed.
Den bygger på fuld hensyntagen til
medlemmernes beføjelser, som de
defineres i den primære ret og i den statut,
der gælder for dem.

Den er baseret på princippet om
gennemsigtighed og garanterer, at
medlemmerne gøres bekendt med alle
bestemmelser på området og orienteres
personligt om deres rettigheder og pligter.

Ændringsforslag 4

Fortolkning til artikel 22, stk. 3

"Mødernes afvikling" omfatter også
spørgsmål vedrørende medlemmernes
adfærd i alle Parlamentets lokaler.

Ændringsforslag 5

Artikel 96, stk. 3

3. Møder i Parlamentets udvalg er normalt 3. Møder i Parlamentets udvalg er normalt
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offentlige. Et udvalg kan dog senest ved
godkendelsen af dagsordenen for det
pågældende møde vedtage at dele
dagsordenen for et bestemt møde op i
punkter, der behandles på et offentligt
møde, og punkter, der behandles på et
lukket møde. Hvis et møde holdes for
lukkede døre, kan udvalget med forbehold
af artikel 4, stk. 1-4, i Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001
give aktindsigt i dokumenter og protokoller
fra mødet.

offentlige. Et udvalg kan dog senest ved
godkendelsen af dagsordenen for det
pågældende møde vedtage at dele
dagsordenen for et bestemt møde op i
punkter, der behandles på et offentligt
møde, og punkter, der behandles på et
lukket møde. Hvis et møde holdes for
lukkede døre, kan udvalget med forbehold
af artikel 4, stk. 1-4, i Europa-Parlamentets
og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001
give aktindsigt i dokumenter og protokoller
fra mødet. I tilfælde af overtrædelser af
reglerne om hemmeligholdelse finder
artikel 147 anvendelse.

Ændringsforslag 6

Afsnit VI, kapitel 3a (nyt), overskrift (ny)

KAPITEL 3a
FORANSTALTNINGER I TILFÆLDE
AF OVERTRÆDELSE AF
ADFÆRDSREGLERNE

(Indsættes før artikel 146)

Ændringsforslag 7

Artikel 146, overskrift og stk. 1

Ordensbestemmelser Øjeblikkelige forholdsregler
1. Formanden kalder ethvert medlem, som
måtte forstyrre mødet, til orden.

1. Formanden kalder ethvert medlem, som
måtte genere mødets korrekte afvikling,
eller hvis adfærd ikke overholder de
relevante regler i artikel 9, til orden.

Ændringsforslag 8

Artikel 146, stk. 3

3. Ved yderligere gentagelse kan
formanden bortvise den pågældende fra
salen for resten af mødet.
Generalsekretæren drager med bistand fra
betjentene og om nødvendigt fra
Parlamentets sikkerhedstjeneste omsorg
for, at denne disciplinære forholdsregel
straks føres ud i livet.

3. Ved fortsat forstyrrelse eller yderligere
gentagelse kan formanden fratage den
pågældende ordet eller bortvise ham fra
salen for resten af mødet. Formanden kan
også i usædvanlig grove tilfælde anvende
sidstnævnte forholdsregel uden at have
kaldt til orden endnu en gang.
Generalsekretæren drager omgående med
bistand fra betjentene og om nødvendigt
fra Parlamentets sikkerhedstjeneste omsorg
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for, at en sådan disciplinær forholdsregel
føres ud i livet.

Ændringsforslag 9

Artikel 146, stk. 3 a (nyt)

3a. Opstår der forstyrrende uro i
Parlamentet, og vanskeliggøres
forhandlingernes videre forløb derved,
kan formanden for at genoprette roen
midlertidigt afbryde eller hæve mødet.
Kan han ikke skaffe sig ørenlyd, forlader
han formandspladsen; dermed er mødet
afbrudt. Formanden indkalder til
genoptagelse af mødet.

Ændringsforslag 10

Artikel 146, stk. 3 b (nyt)

3b. De i stk. 1-3a nævnte beføjelser
gælder tilsvarende for den, der fører
forsædet ved møder i organer, udvalg og
delegationer defineret i
forretningsordenen.

Ændringsforslag 11

Artikel 146, stk. 3 c (nyt)

3c. Alt efter hvor alvorlig overtrædelsen af
adfærdsreglerne er, kan mødeformanden
anmode formanden om at gennemføre
artikel 147 senest under den efterfølgende
mødeperiode eller det efterfølgende møde
i det pågældende organ eller udvalg eller i
den pågældende delegation.

Ændringsforslag 12

Artikel 147

Udelukkelse af medlemmer Sanktioner
1. Ved grov forstyrrelse af mødet eller
Parlamentets arbejde kan formanden efter
først at have givet en formel advarsel
straks eller senest under den følgende
mødeperiode foreslå Parlamentet, at det
pågældende medlem omgående bortvises
fra mødesalen og udelukkes fra møderne i

1. Ved usædvanlig grov forstyrrelse af
mødet eller Parlamentets arbejde under
tilsidesættelse af principperne i artikel 9
træffer formanden efter at have hørt det
pågældende medlem en begrundet
afgørelse om, hvilken sanktion der er
relevant, og underretter det pågældende
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to til fem dage. medlem herom samt formændene for de
organer, udvalg og delegationer,
medlemmet tilhører, inden
plenarforsamlingen får meddelelse om
sanktionen.

2. Parlamentet tager stilling til denne
disciplinære forholdsregel på det af
formanden fastlagte tidspunkt enten
under det møde, hvor de hændelser, der
gav anledning hertil, fandt sted, eller ved
forstyrrelse uden for mødesalen, når
formanden bliver underrettet herom, eller
under alle omstændigheder senest under
den følgende mødeperiode. Det medlem,
der drages til ansvar, har ret til inden
afstemningen at udtale sig over for
Parlamentet. Den pågældendes taletid er
begrænset til fem minutter.

2. Ved vurderingen af den konstaterede
adfærd tages der hensyn til dens
lejlighedsvise, gentagne eller permanente
karakter og til, hvor alvorlig den er, på
grundlag af de retningslinjer, der er
vedføjet forretningsordenen*.

3. Afgørelse om den foreslåede
disciplinære forholdsregel træffes uden
forhandling ved elektronisk afstemning.
Der kan ikke fremsættes anmodninger i
medfør af artikel 149, stk. 3, og artikel
160, stk. 1.

3. Den pålagte sanktion kan omfatte en
eller flere af følgende forholdsregler:

a) irettesættelse,

b) fratagelse af retten til dagpenge i to til
ti dage,

c) midlertidig, hel eller delvis udelukkelse
fra deltagelse i Parlamentets aktiviteter i
en periode på to til ti fortløbende
mødedage i Parlamentet eller dets
organer, udvalg eller delegationer, uden
at stemmeretten under plenarmødet
fratages, men på betingelse af, at
adfærdsreglerne nøje overholdes,
d) forelæggelse for
Formandskonferencen, jf. artikel 18, af et 
forslag om suspendering eller fratagelse
af et eller flere hverv i Parlamentet,
hvortil medlemmet er valgt.

* se bilag XVIa.
Ændringsforslag 13

Artikel 148

Forstyrrende uro Interne klagemuligheder
Opstår der forstyrrende uro i Parlamentet, Inden for en frist på to uger efter at han
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og vanskeliggøres forhandlingernes
videre forløb derved, kan formanden for
at genoprette roen midlertidigt afbryde
eller hæve mødet. Kan han ikke skaffe sig
ørenlyd, forlader han formandspladsen;
dermed er mødet afbrudt. Formanden
indkalder til genoptagelse af mødet.

er blevet underrettet om sanktionen, kan
det pågældende medlem til Præsidiet
indgive en intern klage med opsættende
virkning. Senest fire uger efter at klagen
er indgivet, kan Præsidiet annullere,
bekræfte eller mindske omfanget af den
vedtagne sanktion, uden at dette berører
de eksterne klagemuligheder, den
pågældende har til rådighed. Foreligger
der ikke nogen afgørelse fra Præsidiet
inden den fastsatte frists udløb, betragtes
sanktionen som ugyldig.

Ændringsforslag 14

Bilag XVI a (nyt)

BILAG XVIa
Retningslinjer for fortolkning af de
adfærdsregler, der gælder for
medlemmerne
1. Der bør skelnes mellem på den ene side
synlige former for adfærd, som kan
tolereres, hvis de ikke er fornærmende
og/eller ærekrænkende, holdes inden for
rimelige rammer og ikke udløser nogen
konflikt, og på den anden side adfærd, der
betyder aktiv forstyrrelse af en hvilken
som helst af Parlamentets aktiviteter.
2. Medlemmerne drages til ansvar, hvis
personer, de ansætter eller giver adgang
til Parlamentet, i dettes lokaler ikke
overholder de adfærdsregler, der gælder
for medlemmerne.

Disse personer og alle andre personer
udefra, der opholder sig i Parlamentets
lokaler, er omfattet af formandens og
dennes repræsentanters disciplinære
beføjelser.
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Europa-Parlamentets afgørelse af 12. oktober 2006 om ændring af forretningsordenens 
artikel 3 og 4 (2005/2036(REG)) - Betænkning af Pahor Borut

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin afgørelse af 14. december 2004 om valgs prøvelse1 og navnlig punkt 6,

– der henviser til skrivelse fra generalsekretæren af 15. februar 2005,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra 
Retsudvalget (A6-0274/2006),

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2. gør opmærksom på, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode, jf. 
forretningsordenens artikel 202, stk. 3;

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

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Artikel 3, stk. -1 (nyt)

-1. Efter et valg til Europa-Parlamentet 
opfordrer formanden medlemsstaternes 
kompetente myndigheder til omgående at 
meddele Parlamentet navnene på de 
valgte medlemmer, således at alle 
medlemmer kan deltage i Parlamentets 
møder fra det første møde efter valget.
Samtidig henleder formanden disse 
myndigheders opmærksomhed på de 
relevante bestemmelser i akten af 20. 
september 1976 og opfordrer dem til at 
træffe de nødvendige foranstaltninger 
med henblik på at undgå uforenelighed 
med mandatet som medlem af Europa-
Parlamentet

(I dette ændringsforslag anvendes delvist 
ordlyden i den nuværende artikel 3, stk. 6, 

                                               
1 EUT C 226 E af 15.9.2005, s. 51.
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som vil udgå, hvis ændringsforslaget 
vedtages)

Ændringsforslag 2

Artikel 3, stk. -1 a (nyt)

-1a. Ethvert medlem, hvis valg er meddelt 
Parlamentet, afgiver, inden han kan 
deltage i Parlamentets møder, en skriftlig 
erklæring om, at han ikke besidder hverv, 
der er uforenelige med mandatet som 
medlem af Europa-Parlamentet, jf. artikel 
7, stk. 1 og 2, i akten af 20. september 1976. 
Efter et valg afgives denne erklæring om 
muligt senest seks dage før Europa-
Parlamentets konstituerende møde. Ethvert 
medlem, hvis mandat endnu ikke er prøvet, 
eller for hvem der ikke er truffet afgørelse 
om en indsigelse, og som har undertegnet 
den nævnte skriftlige erklæring, deltager i 
Parlamentets og dets organers møder med 
fulde rettigheder.
Såfremt det på grundlag af offentligt 
tilgængelige oplysninger konstateres, at et 
medlem besidder et hverv, der er 
uforeneligt med mandatet som medlem af 
Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 og 
2, i akten af 20. september 1976, fastslår 
Europa-Parlamentet på grundlag af 
formandens oplysninger, at et mandat er 
blevet ledigt.

(I dette ændringsforslag anvendes delvist 
ordlyden i den nuværende artikel 3, stk. 5, 
som vil udgå, hvis ændringsforslaget 
vedtages)

Ændringsforslag 3

Artikel 3, stk. 2, afsnit 2

Et medlems mandat kan først erklæres 
gyldigt, efter at den pågældende skriftligt 
har afgivet erklæringer på grundlag af 
artikel 7 i akten af 20. september 1976 og 
bilag I til denne forretningsorden.

Et medlems mandat kan først erklæres 
gyldigt, efter at den pågældende skriftligt 
har afgivet erklæringer i henhold til 
nærværende artikel og bilag I til denne 
forretningsorden.

Ændringsforslag 4
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Artikel 4, stk. 4

4. Uforenelighed som følge af national 
lovgivning meddeles Parlamentet, som
tager meddelelsen til efterretning.

4. Når en medlemsstats kompetente 
myndighed underretter formanden om et 
mandats ophør i overensstemmelse med 
bestemmelser i den pågældende 
medlemsstats lovgivning som følge af 
enten uforenelighed, jf. artikel 7, stk. 3, i 
akten af 20. september 1976, eller 
fortabelse af mandatet, jf. artikel 13, stk. 
3, i akten af 20. september 1976, meddeler 
formanden Parlamentet, at mandatet 
ophørte på den af medlemsstaten oplyste 
dato, og opfordrer medlemsstaten til 
omgående at besætte det ledige mandat.

Giver medlemsstaternes eller Unionens 
kompetente myndigheder eller det 
pågældende medlem formanden 
meddelelse om udnævnelse til hverv, der er 
uforenelige med medlemskab af Europa-
Parlamentet, underretter formanden 
Parlamentet, som konstaterer, at mandatet 
er blevet ledigt.

Giver medlemsstaternes eller Unionens 
kompetente myndigheder eller det 
pågældende medlem formanden 
meddelelse om udnævnelse eller valg til 
hverv, der er uforenelige med medlemskab 
af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 
og 2, i akten af 20. september 1976, 
underretter formanden Parlamentet, som 
konstaterer, at mandatet er blevet ledigt.

Ændringsforslag 5

Artikel 4, stk. 6, led 2

- ved udnævnelse til hverv, som er 
uforenelige med mandatet som medlem af 
Europa-Parlamentet enten i henhold til 
den nationale valglov eller i henhold til
artikel 7 i akten af 20. september 1976: fra 
det tidspunkt, der angives af 
medlemsstaternes eller Unionens 
kompetente myndigheder eller det 
pågældende medlem.

- ved udnævnelse eller valg til hverv, som 
er uforenelige med mandatet som medlem 
af Europa-Parlamentet, jf. artikel 7, stk. 1 
eller 2, i akten af 20. september 1976: fra 
det tidspunkt, der angives af 
medlemsstaternes eller Unionens 
kompetente myndigheder eller det 
pågældende medlem.

Ændringsforslag 6

Artikel 4, stk. 7

7. Når Parlamentet har konstateret, at et 
mandat er blevet ledigt, underretter det 
vedkommende medlemsstat herom.

7. Når Parlamentet har konstateret, at et 
mandat er blevet ledigt, underretter det 
vedkommende medlemsstat herom og 
opfordrer den til omgående at besætte det 
ledige mandat.

Ændringsforslag 7
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Artikel 11, fortolkning

Rejses der under aldersformandens ledelse 
spørgsmål om valgs prøvelse, henviser 
denne spørgsmålet til det kompetente 
udvalg.

Det ældste medlem udøver formandens 
beføjelser i henhold til artikel 3, stk. -1a, 
andet afsnit. Andre spørgsmål om valgs 
prøvelse, der rejses under 
aldersformandens ledelse, henvises til det 
kompetente udvalg.
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Europa-Parlamentets afgørelse af 10. maj 2007 om ændring af Europa-Parlamentets 
forretningsorden med henblik på at tilpasse de interne procedurer til kravene i forbindelse 
med forenklingen af fællesskabslovgivningen (2005/2238(REG)) - Betænkning af Maryline 
Reynaud

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til ændring af forretningsordenen B6 0582/2005,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om ”Gennemførelse af Fællesskabets 
Lissabon-program: En strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer” 
(KOM(2005)0535),

– der henviser til konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 15. og 16. juni 2006, særlig 
punkt 41,

– der henviser til sin beslutning af 16. maj 2006 om en strategi til forenkling af de 
lovgivningsmæssige rammer1,

– der henviser til sin beslutning af 16. maj 2006 om resultatet af screeningen af verserende 
lovforslag2,

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske 
Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om ”En strategisk gennemgang af 
programmet for bedre lovgivning i Den Europæiske Union” (KOM(2006)0689),

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra 
Retsudvalget (A6 0143/2007),

A. der henviser til, at Parlamentet i sin ovennævnte beslutning af 16. maj 2006 har forpligtet sig til 
"for sit eget vedkommende... at overveje, hvordan Parlamentet kan forbedre sine procedurer og 
sine interne lovgivningsteknikker for at fremskynde "forenklingsdossiererne" under 
hensyntagen til de procedurer, der er fastsat i den primære ret, i det foreliggende tilfælde i EF-
traktaten",

B. der henviser til, at kodifikation og omarbejdning hører til blandt de vigtigste redskaber, der skal 
anvendes til den forenkling af fællesskabslovgivningen, som indgår i den nye Lissabon-strategi 
til fremme af vækst og beskæftigelse i Europa,

C. der henviser til, at forretningsordenen indeholder en bestemmelse om kodifikation, som har 
behov for at blive revideret, men at forretningsordenen ikke indeholder nogen bestemmelse om 
omarbejdning,

                                               
1 EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 136.
2 EUT C 297 E af 7.12.2006, s. 140.
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D. der henviser til, at Parlamentet ønsker at foretage en fornyet vurdering og en præcisering af sine 
procedurer for at yde et seriøst bidrag til forenklingsarbejdet og for at anspore Kommissionen til 
at forelægge flere forslag i denne retning,

E. der henviser til, at det er ønskeligt, at Rådet iværksætter et tilsvarende initiativ,

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

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

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

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 80

1. Når et kommissionsforslag om officiel
kodifikation af fællesskabslovgivning 
forelægges for Parlamentet, henvises det til 
det udvalg, der er kompetent med hensyn til 
retlige spørgsmål. Konstaterer udvalget, at 
der ikke er tale om, at substansen ændres i 
forhold til gældende fællesskabslovgivning, 
følges proceduren i artikel 43.

1. Når et kommissionsforslag om 
kodifikation af fællesskabslovgivning 
forelægges for Parlamentet, henvises det til 
det udvalg, der er kompetent med hensyn til 
retlige spørgsmål. Udvalget behandler 
forslaget efter de retningslinjer, der er 
aftalt mellem institutionerne1, for at 
kontrollere, at det udelukkende består i en 
kodifikation uden nogen indholdsmæssige 
ændringer.

2. Formanden for det kompetente udvalg 
eller den af dette valgte ordfører kan 
deltage i behandlingen og udarbejdelsen af 
forslaget til kodifikation. Det kompetente 
udvalg kan eventuelt afgive udtalelse først.

2. Det udvalg, der var kompetent med 
hensyn til de retsakter, der skal kodificeres, 
kan på eget initiativ eller efter anmodning 
fra det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til retlige spørgsmål, afgive 
udtalelse om, hvorvidt en kodifikation er 
hensigtsmæssig.

3. Uanset artikel 43, stk. 3, kan den 
forenklede procedure ikke anvendes på 
forslag om officiel kodifikation, såfremt et 
flertal af medlemmerne af det udvalg, der 
er kompetent med hensyn til retlige 
spørgsmål, eller af det for det pågældende 
sagsområde kompetente udvalg modsætter 
sig dette.

3. Der kan ikke stilles ændringsforslag til 
forslaget.

Dog kan formanden for det udvalg, der er 
kompetent med hensyn til retlige 
spørgsmål, efter anmodning fra ordføreren 
forelægge udvalget ændringsforslag med 
tekniske justeringer, forudsat at disse 
justeringer er nødvendige for at sikre 
forslagets overensstemmelse med 
retningslinjerne for kodifikation og ikke 
indebærer nogen indholdsmæssige 
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ændringer af forslaget.

4. Hvis det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til retlige spørgsmål, mener, at 
forslaget ikke indebærer nogen 
indholdsmæssige ændringer, forelægger 
det forslaget for Parlamentet til 
godkendelse.
Hvis udvalget mener, at forslaget 
indebærer indholdsmæssige ændringer af 
fællesskabslovgivningen, foreslår det 
Parlamentet at forkaste forslaget.
I begge tilfælde tager Parlamentet stilling 
ved en enkelt afstemning uden 
ændringsforslag eller forhandling.
___________
1 Aftale mellem institutionerne af 20. december 1994 
om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation 
af lovtekster, EFT C 102 af 4.4.1996, s. 2.

Ændringsforslag 2

Artikel 80 a (ny)

Artikel 80a

Omarbejdning

1. Når et kommissionsforslag om 
omarbejdning af fællesskabslovgivning 
forelægges for Parlamentet, henvises det til 
det udvalg, der er kompetent med hensyn til 
retlige spørgsmål, og til det for det 
pågældende sagsområde kompetente 
udvalg.

2. Det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til retlige spørgsmål, behandler 
forslaget efter de retningslinjer, der er 
aftalt mellem institutionerne1, for at 
kontrollere, at det ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der 
er angivet som sådanne.

Der kan ikke stilles ændringsforslag til 
forslaget som led i denne behandling. Dog 
finder artikel 80, stk. 3, andet afsnit, 



DV\779820DA.doc 295/369 PE423.766v01-00

DA

anvendelse i forbindelse med de uændrede 
bestemmelser i forslaget om omarbejdning.

3. Hvis det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til retlige spørgsmål, mener, at 
forslaget ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der 
er angivet som sådanne, underretter 
udvalget det kompetente udvalg herom. 

Det kompetente udvalg kan i så fald kun 
behandle ændringsforslag, som vedrører de 
dele af forslaget, der indeholder ændringer, 
og opfylder betingelserne i artikel 150 og 
151.

Formanden for udvalget kan dog 
undtagelsesvis efter en konkret vurdering 
beslutte, at der kan stilles ændringsforslag 
til de uændrede dele, hvis han skønner, at 
det er bydende nødvendigt af hensyn til den 
indre kohærens i teksten eller 
sammenhængen med andre 
ændringsforslag, der opfylder betingelserne 
for behandling. Disse grunde skal anføres i 
en skriftlig begrundelse til 
ændringsforslagene.

4. Hvis det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til retlige spørgsmål, mener, at 
forslaget indebærer andre indholdsmæssige 
ændringer end dem, der er angivet som 
sådanne, foreslår det Parlamentet at 
forkaste forslaget og underretter det 
kompetente udvalg herom.
I så fald opfordrer formanden 
Kommissionen til at tage sit forslag tilbage. 
Hvis Kommissionen tager sit forslag 
tilbage, konstaterer formanden, at 
proceduren ikke længere har noget formål, 
og underretter Rådet herom. Hvis 
Kommissionen ikke tager sit forslag tilbage, 
henviser Parlamentet forslaget til fornyet 
behandling i det kompetente udvalg efter 
den normale procedure.
__________
1 Interinstitutionel aftale af 28. november 2001 om 
en mere systematisk omarbejdning af retsakter, EFT 
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Europa-Parlamentets afgørelse af 30. november 2006 om ændring af forretningsordenens 
artikel 139, overgangsbestemmelse om sprogordningen (2006/2244(REG)) - Betænkning af Ingo 
Friedrich

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandens skrivelse af 20. juli 2006,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6 0391/2006),

A. der henviser til, at Parlamentet den 1. april 2004 optog en bestemmelse i sin forretningsorden, 
hvorefter der ved anvendelsen af Parlamentets sprogordning på de ni nye sprog, der kom til i 
maj 2004, indtil udgangen af 2006 "undtagelsesvis [tages] hensyn til, om der rent faktisk er et 
tilstrækkeligt antal tolke og oversættere til rådighed på disse sprog",

B. der henviser til, at de fremskridt, der er sket for disse sprog, dog ikke tillader, at denne 
overgangsbestemmelse udløber med udgangen af dette år uden erstatning, men at der bør gøres 
brug af muligheden af at forlænge den,

C. der henviser til, at der i et vist tidsrum vil være tale om de samme vanskeligheder for de sprog, 
der kommer til den 1. januar 2007, bulgarsk og rumænsk, og at irsk, der på dette tidspunkt 
ligeledes kommer til, vil skabe særlige praktiske problemer,

D. der henviser til, at den nuværende overgangsbestemmelse bør omformuleres og forlænges til 
slutningen af den indeværende valgperiode for at tage højde for disse vanskeligheder,

E. der henviser til, at målet fortsat er at gennemføre fuldstændig flersprogethed, således som dette 
er defineret i forretningsordenens artikel 138,

1. vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

2. gør opmærksom på, at denne ændring træder i kraft den 1. januar 2007;

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

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 139

1. Ved anvendelse af artikel 138 tages der, 
hvad angår de officielle sprog i de 
medlemsstater, der pr. 1. maj 2004 
tiltrådte Den Europæiske Union, fra 
denne dato og indtil den 31. december 

1. I en overgangsperiode indtil udgangen 
af den sjette valgperiode kan 
bestemmelserne i artikel 138 fraviges, hvis 
og såfremt et tilstrækkeligt antal tolke 
eller oversættere ikke er til rådighed for et 
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2006 undtagelsesvis hensyn til, om der 
rent faktisk er et tilstrækkeligt antal tolke 
og oversættere til rådighed på disse sprog.

officielt sprog trods passende 
forholdsregler.

2. Generalsekretæren forelægger hvert 
kvartal Præsidiet en udførlig rapport om, 
hvilke fremskridt der er gjort med henblik 
på den fulde anvendelse af artikel 138, og 
sender medlemmerne en kopi heraf.

2. Præsidiet konstaterer på forslag af 
generalsekretæren, at forudsætningerne i 
stk. 1 foreligger for hvert berørt officielt 
sprog og tager sin afgørelse op til fornyet 
overvejelse hvert halve år på grundlag af 
en rapport fra generalsekretæren om de 
gjorte fremskridt. Præsidiet træffer 
afgørelse om de nødvendige 
gennemførelsesbestemmelser.
2a. Den af Rådet i henhold til traktaterne 
vedtagne særordning for affattelsen af 
retsakter bortset fra forordninger, der 
vedtages af Europa-Parlamentet og Rådet 
i fællesskab, finder anvendelse.

3. Efter begrundet henstilling fra Præsidiet 
kan Parlamentet til enhver tid vedtage, at 
denne artikels ophævelse fremskyndes, 
eller at dens gyldighed ved udløbet af den i 
stk. 1 nævnte periode forlænges.

3. Efter begrundet henstilling fra Præsidiet 
kan Parlamentet til enhver tid vedtage, at 
denne artikels ophævelse fremskyndes, 
eller at dens gyldighed ved udløbet af den i 
stk. 1 nævnte periode forlænges.
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Europa-Parlamentets afgørelse af 14. december 2006 om ændring af forretningsordenens 
artikel 81, Gennemførelsesbestemmelser (2006/2211(REG)) - Betænkning af Richard Corbett

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 6. juli 2006 om udkast til Rådets afgørelse om ændring af 
Rådets afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen1, navnlig punkt 2,

– der henviser til Rådets afgørelse 2006/512/EF af 17. juli 2006 om ændring af afgørelse 
1999/468/EF om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen2,

– der henviser til formandens skrivelse af 20. juli 2006,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6 0415/2006),

A. der henviser til, at der efter forhandlinger mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen 
er indgået en interinstitutionel aftale i form af en fælles erklæring, hvori der udtrykkes 
tilfredshed med udkastet til en ny procedure, der skal indarbejdes i 1999-afgørelsen om 
komitologi,

B. der henviser til, at den nye procedure benævnt "forskriftsprocedure med kontrol" vil give 
Europa-Parlamentet og Rådet ret til på lige fod at kontrollere og eventuelt forkaste "kvasi-
lovgivningsmæssige" gennemførelsesforanstaltninger til en retsakt, der er vedtaget efter den 
fælles beslutningsprocedure,

C. der henviser til, at Rådets afgørelse om ændring af 1999-afgørelsen om komitologi er ledsaget 
af den pågældende fælles erklæring, en erklæring fra Kommissionen til optagelse i Rådets 
protokol og erklæringer fra Kommissionen vedrørende gennemførelsen og anvendelsen af den 
nye procedure,

D. der henviser til, at det er hensigtsmæssigt at ændre forretningsordenens artikel 81 med henblik 
på at sætte Parlamentet i stand til at gøre brug af sine rettigheder i henhold til den nye procedure 
på de bedst mulige vilkår;

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2. vedtager, at disse ændringer træder i kraft den 1. januar 2007;

3. pålægger sin formand gennem aftaler med de øvrige institutioner på administrativt plan at sikre, 
at der ikke sendes udkast til foranstaltninger til Parlamentet kort tid inden Parlamentets ferie;

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2006)0310.
2 EUT L 200 af 22.7.2006, s. 11.
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4. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til orientering.

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1 og 2
Artikel 81

Artikel 81: Gennemførelsesbestemmelser Artikel 81: 
Gennemførelsesforanstaltninger

1. Fremsender Kommissionen et udkast til 
en gennemførelsesbestemmelse til 
Parlamentet, henviser formanden dette 
dokument til det udvalg, der er kompetent 
for den retsakt, der ligger til grund for 
gennemførelsesbestemmelserne.

1. Fremsender Kommissionen et udkast til 
gennemførelsesforanstaltninger til 
Parlamentet, henviser formanden udkastet 
til foranstaltninger til det udvalg, der er 
kompetent for den retsakt, der ligger til 
grund for 
gennemførelsesforanstaltningerne. Har 
der været tale om udvidet samarbejde 
mellem udvalg med hensyn til 
basisretsakten, opfordrer det kompetente 
udvalg det andet udvalg til at redegøre for 
sin holdning mundtligt eller ved en 
skrivelse.

2. Efter forslag fra det kompetente udvalg 
kan Parlamentet inden en måned efter 
modtagelsen af forslag til 
gennemførelsesforanstaltninger, eller tre 
måneder for så vidt angår 
foranstaltninger vedrørende finansielle 
tjenesteydelser, vedtage en beslutning, 
hvori det gør indsigelse mod forslaget til 
gennemførelsesforanstaltninger, navnlig 
hvis de indebærer en overskridelse af de 
gennemførelsesbeføjelser, som er fastlagt 
i basisretsakten. Er der ingen 
mødeperiode inden udløbet af fristen, 
eller er en handling fra Parlamentet 
uopsættelig, anses retten til at udtale sig 
for at være overdraget til det kompetente 
udvalg. Dette sker ved en skrivelse fra 
udvalgets formand til det ansvarlige 
medlem af Kommissionen, og alle 
Parlamentets medlemmer underrettes 
herom.

2. Formanden for det kompetente udvalg 
fastsætter en frist, inden for hvilken 
medlemmerne kan foreslå, at udvalget gør 
indsigelse mod udkastet til 
foranstaltninger. Hvis udvalget finder det 
hensigtsmæssigt, kan det beslutte at vælge 
en ordfører blandt sine medlemmer eller 
faste stedfortrædere. Gør udvalget 
indsigelse mod udkastet til 
foranstaltninger, indgiver det et forslag til 
beslutning, hvori der gøres indsigelse mod 
vedtagelsen af udkastet til 
foranstaltninger, eventuelt med angivelse 
af de ændringer, der bør foretages i 
udkastet til foranstaltninger. 

Vedtager Parlamentet en sådan 
beslutning inden for den gældende frist 
fra datoen for modtagelsen af udkastet til 
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foranstaltninger, anmoder formanden 
Kommissionen om at tage udkastet til 
foranstaltninger tilbage, ændre det eller 
forelægge et forslag i henhold til den 
relevante lovgivningsprocedure.
3. Er der ingen mødeperiode inden 
udløbet af fristen, anses retten til at udtale 
sig for at være overdraget til det 
kompetente udvalg. Udvalget udtaler sig 
ved en skrivelse fra dets formand til det 
ansvarlige medlem af Kommissionen, og 
alle Parlamentets medlemmer underrettes 
herom.
4. Falder de 
gennemførelsesforanstaltninger, 
Kommissionen påtænker, ind under 
forskriftsproceduren med kontrol, finder 
stk. 3 ikke anvendelse, og stk. 1 og 2 
suppleres med følgende: 
a) Kontrolperioden begynder at løbe, når 
udkastet til foranstaltninger er blevet 
forelagt for Parlamentet på alle officielle 
sprog
b) Parlamentet kan modsætte sig 
vedtagelsen af udkastet til 
foranstaltninger, idet det begrunder sin 
modstand ved at tilkendegive, at udkastet 
til foranstaltninger indebærer en 
overskridelse af de 
gennemførelsesbeføjelser, der er fastsat i 
basisretsakten, ikke er foreneligt med
basisretsaktens formål eller indhold eller 
ikke overholder subsidiaritetsprincippet 
eller proportionalitetsprincippet
c) Parlamentet kan modsætte sig 
vedtagelsen af udkastet til 
foranstaltninger ved en afgørelse truffet 
med flertal blandt sine medlemmer.
d) Hvis udkastet til foranstaltninger er
baseret på stk. 5 eller 6 i artikel 5a i 
afgørelse 1999/468/EF, som fastsætter 
begrænsede frister for Parlamentets 
indsigelse, kan formanden for det 
ansvarlige udvalg stiller et 
beslutningsforslag, der går imod 
vedtagelsen af udkastet til 
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foranstaltninger, hvis udvalget ikke har 
haft mulighed for at holde møde inden for 
den fastlagte frist.
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Europa-Parlamentets afgørelse af 14. december 2006 om ændring af forretningsordenens 
artikel 15 og artikel 182, stk. 1 - valg af kvæstorer og udvalgenes formandskaber
(2006/2287(REG)) - Betænkning af Jo Leinen

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til ændring af forretningsordenen (B6 0628/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6 0464/2006),

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2. gør opmærksom på, at disse ændringer træder i kraft den 1. januar 2007;

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

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 15, stk. 2 a (nyt)

For perioden fra januar 2007 til juli 2009 
vælger Parlamentet seks kvæstorer.

Ændringsforslag 2
Artikel 182, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

For perioden fra januar 2007 til juli 2009 
består udvalgenes formandskaber af fire 
næstformænd.
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Europa-Parlamentets afgørelse af 10. juli 2007 om ændring af artikel 201 i Europa-
Parlamentets forretningsorden om anvendelsen eller fortolkningen af forretningsordenen
(2006/2192(REG)) - Betænkning af Richard Corbett 

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til ændring af forretningsordenen (B6 0166/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6 0230/2007),

1. vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

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

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

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1

Artikel 201, stk. 1

1. Opstår der tvivl om anvendelsen eller 
fortolkningen af denne forretningsorden, 
kan formanden med forbehold af tidligere 
afgørelser henvise spørgsmålet til 
behandling i det kompetente udvalg.

1. Opstår der tvivl om anvendelsen eller 
fortolkningen af denne forretningsorden, 
kan formanden henvise spørgsmålet til 
behandling i det kompetente udvalg.

Spørgsmål, der rejses i en bemærkning til 
forretningsordenen, jf. artikel 166, kan 
ligeledes af formanden henvises til det 
kompetente udvalg.

Udvalgsformændene har samme 
beføjelse, hvis der opstår en sådan tvivl i 
forbindelse med udvalgsarbejdet.
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Europa-Parlamentets afgørelse af 13. november 2007 om ændring af forretningsordenen i 
lyset af statutten for Europa-Parlamentets medlemmer (2006/2195(REG)) - Betænkning af
Ingo Friedrich

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandens skrivelse af 29. juni 2006 og bekendtgørelsen på plenarmødet den 
7. september 2006,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra 
Retsudvalget (A6 0368/2007),

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2. vedtager at lade disse ændringer træde i kraft den første dag i Europa-Parlamentets næste 
valgperiode, som begynder i 2009;

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

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 8

Omkostningsgodtgørelser og andre 
godtgørelser

Gennemførelse af medlemsstatutten

Præsidiet fastsætter bestemmelser om 
omkostningsgodtgørelser og andre 
godtgørelser til medlemmerne.

Medmindre andet er fastsat, vedtager 
Præsidiet bestemmelserne til 
gennemførelse af statutten for Europa-
Parlamentets medlemmer.

Ændringsforslag 2
Artikel 39, stk. 1

1. Parlamentet kan anmode Kommissionen 
om at fremsætte passende forslag med 
henblik på udstedelse af nye retsakter eller 
ændring af eksisterende retsakter, jf. EF-
traktatens artikel 192, stk. 2, ved at vedtage 
en beslutning på grundlag af en 
initiativbetænkning fra det kompetente 
udvalg. Beslutningen vedtages med et 
absolut flertal blandt Parlamentets 
medlemmer. Parlamentet kan samtidig 
fastsætte en frist for forelæggelsen af et 
sådant forslag.

1. Parlamentet kan anmode Kommissionen 
om at fremsætte passende forslag med 
henblik på udstedelse af nye retsakter eller 
ændring af eksisterende retsakter, jf. EF-
traktatens artikel 192, stk. 2, ved at vedtage 
en beslutning på grundlag af en 
initiativbetænkning, jf. artikel 45, fra det 
kompetente udvalg. Beslutningen vedtages 
med et absolut flertal blandt Parlamentets 
medlemmer. Parlamentet kan samtidig 
fastsætte en frist for forelæggelsen af et 
sådant forslag.
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Ændringsforslag 3
Artikel 39, stk. 1 a (nyt)

1a. Ethvert medlem kan fremsætte forslag 
til en fællesskabsretsakt som led i 
Parlamentets initiativret, jf. EF-traktatens 
artikel 192.

Ændringsforslag 4
Artikel 39, stk. 1 b (nyt)

1b. Forslaget indgives til formanden, som 
henviser det til behandling i det 
kompetente udvalg. Inden denne 
henvisning oversættes forslaget til de 
officielle sprog, som dette udvalgs 
formand anser for nødvendig til en 
kortfattet behandling. Inden to måneder 
efter henvisningen og efter at have hørt 
forslagets ophavsmand træffer udvalget 
afgørelse om den videre behandling.
Vedtager udvalget at forelægge 
Parlamentet forslaget efter proceduren i 
artikel 45, anføres forslagets ophavsmand 
med navns nævnelse i betænkningens 
titel.

Ændringsforslag 5
Artikel 39, stk. 2

2. Forud for indledningen af proceduren i 
artikel 45 sikrer det kompetente udvalg sig, 
at der ikke allerede er et sådant forslag 
under udarbejdelse, med andre ord

udgår

a) at et sådant forslag ikke er omtalt i 
årsprogrammet for lovgivningen,
b) at forberedelsen af et sådant forslag ikke 
er påbegyndt eller trækker urimeligt længe 
ud, eller
c) at Kommissionen ikke har reageret 
positivt på tidligere anmodninger fremsat 
af det kompetente udvalg eller i 
beslutninger, som Parlamentet har vedtaget 
med et flertal af de afgivne stemmer.

Ændringsforslag 6
Artikel 45, stk. 1
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1. Agter et udvalg at udarbejde en 
betænkning og forelægge Parlamentet et 
forslag til beslutning om et emne, der 
henhører under dets sagsområde, uden at det 
har fået henvist et forslag, hvorom 
Parlamentet er hørt eller anmodet om en 
udtalelse, jf. artikel 179, stk. 1, kræves 
forudgående tilladelse fra 
Formandskonferencen. Et eventuelt afslag 
skal altid begrundes.

1. Agter et udvalg at udarbejde en 
betænkning og forelægge Parlamentet et 
forslag til beslutning om et emne, der 
henhører under dets sagsområde, uden at det 
har fået henvist et forslag, hvorom 
Parlamentet er hørt eller anmodet om en 
udtalelse, jf. artikel 179, stk. 1, kræves 
forudgående tilladelse fra 
Formandskonferencen. Et eventuelt afslag 
skal altid begrundes. Omhandler en 
betænkning et forslag, der er fremsat af et 
medlem i henhold til artikel 39, stk. 1a, kan 
tilladelse kun nægtes, hvis betingelserne i 
artikel 5 i statutten for Europa-
Parlamentets medlemmer samt i EF-
traktatens artikel 192 ikke er opfyldt.

Ændringsforslag 7
Artikel 150, stk. 6, afsnit 1

6. Der kan ikke stemmes om 
ændringsforslag, før de er trykt og omdelt 
på alle officielle sprog, medmindre 
Parlamentet træffer anden afgørelse. En 
sådan afgørelse kan ikke træffes, hvis 
mindst 40 af Parlamentets medlemmer gør 
indsigelse imod det.

6. Der kan ikke stemmes om 
ændringsforslag, før de er trykt og omdelt 
på alle officielle sprog, medmindre 
Parlamentet træffer anden afgørelse. En 
sådan afgørelse kan ikke træffes, hvis 
mindst 40 af Parlamentets medlemmer gør 
indsigelse imod det. Parlamentet undlader 
at træffe afgørelser, som ville betyde en 
urimelig diskriminering af medlemmer, 
der benytter et bestemt sprog.

Ændringsforslag 8
Bilag I, artikel 2, stk. 1, litra aa (nyt)

(aa) vederlag, som de modtager for at 
udøve et mandat i et andet parlament

Ændringsforslag 9
Bilag I, artikel 4

Indtil der foreligger en statut for Europa-
Parlamentets medlemmer, som kan træde 
i stedet for de forskellige nationale regler,
er medlemmerne, for så vidt angår 
afgivelse af oplysninger om formueforhold, 
underkastet lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor de er valgt.

For så vidt angår afgivelse af oplysninger 
om formueforhold, er medlemmerne 
underkastet lovgivningen i den 
medlemsstat, hvor de er valgt.
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Ændringsforslag 10
Bilag VII, del C a (ny)

Ca. Personlige interessekonflikter
Med Præsidiets samtykke kan et medlem 
med en begrundet afgørelse nægtes indsigt 
i et parlamentsdokument, hvis Præsidiet 
efter at have hørt medlemmet er af den 
overbevisning, at en sådan aktindsigt ville 
være til uacceptabel skade for Parlamentets 
institutionelle interesser eller 
offentlighedens interesser, og at 
medlemmet ønsker denne aktindsigt ud fra 
private og personlige motiver. Medlemmet 
kan inden en måned efter fremsendelsen af 
en sådan afgørelse indgive en skriftlig 
klage herover, som skal begrundes. 
Parlamentet træffer afgørelsen om klagen 
uden forhandling under den første 
mødeperiode efter klagens indgivelse.
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Europa-Parlamentets afgørelse af 9. juli 2008 om ændring af artikel 29 i Europa-
Parlamentets forretningsorden - Dannelse af politiske grupper (2006/2201(REG)) -
Betænkning af Richard Corbett

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til ændring af Europa-Parlamentets forretningsorden (B6-0420/2006), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6 0206/2008),

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2. vedtager, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den første mødeperiode efter valget 
til Europa-Parlamentet i 2009;

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

Ændringsforslag 3
Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 29 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. En politisk gruppe består af medlemmer, 
der er valgt i mindst 1/5 af 
medlemsstaterne. Til dannelse af en 
politisk gruppe kræves mindst 20 
medlemmer.

2. En politisk gruppe består af medlemmer, 
der er valgt i mindst 1/4 af 
medlemsstaterne. Til dannelse af en 
politisk gruppe kræves mindst 30 
medlemmer.

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 29 – stk. 2 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2a. Hvis en gruppe ikke længere opfylder 
kravet til antallet af medlemmer, kan 
Parlamentet med Formandskonferencens 
samtykke tillade dens fortsatte beståen 
indtil Parlamentets næste konstituerende 
møde forudsat, at følgende betingelser er 
opfyldt:
- medlemmerne fortsat repræsenterer 
mindst 1/5 af medlemsstaterne
- gruppen har bestået i over et år.
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Formanden gør ikke brug af denne 
undtagelsesbestemmelse, hvis der 
foreligger begrundet mistanke om 
misbrug.
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Forslag til Europa-Parlamentets beslutning om revision af forretningsordenens 
bestemmelser om proceduren for andragender (2006/2209(REG))1 - Betænkning af Gérard 
Onesta

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandens skrivelse af 20. juli 2006,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelse fra 
Udvalget for Andragender (A6-00272009),

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2. gør opmærksom på, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode 
med undtagelse af ændringen vedrørende artikel 193a (ny), som træder i kraft dagen efter 
ikrafttrædelsen af den relevante traktatbestemmelse;

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

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 - stk. 2 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2a. Er et andragende undertegnet af flere 
fysiske eller juridiske personer, skal 
underskriverne udpege en repræsentant 
og stedfortrædende repræsentanter, der 
betragtes som andragere i forbindelse med 
gennemførelsen af nedenstående 
bestemmelser.
Er der ikke foretaget en sådan udpegning, 
betragtes den første underskriver eller en 
anden egnet person som andrager.

Ændringsforslag 2

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 – stk. 2 b (nyt)

                                               
1 Denne betænkning er ikke blevet behandlet og sat under afstemning i plenarforsamlingen. Nedenstående tekst 

indeholder derfor resultatet af afstemningen i AFCO-udvalget.
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2b. Enhver andrager kan til enhver tid 
tilbagekalde sin støtte til et andragende.
Tilbagekalder alle andragere deres støtte, 
bliver andragendet ugyldigt.

Begrundelse

I øjeblikket giver forretningsordenen ikke mulighed for, at en andrager kan tilbagekalde sin støtte 
til et andragende.

I betragtning af at der er et stigende antal andragender med et stort antal underskrivere, som ofte 
i højere grad vedrører emner af politisk betydning end problemer, der direkte berører et 
begrænset antal personer, forekommer det nødvendigt at sikre andragerne denne mulighed.

Ændringsforslag 3

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 – stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. Andragender skal være affattet på et af 
Unionens officielle sprog. 

3. Andragender skal være affattet på et 
officielt sprog i Unionen. 

Andragender, der er affattet på et andet 
sprog, behandles kun, hvis andrageren har 
vedlagt en oversættelse eller et resume på 
et af Unionens officielle sprog. 
Oversættelsen eller resumeet danner 
grundlag for Parlamentets arbejde.
Parlamentets brevveksling med andrageren 
sker på det officielle sprog, som 
oversættelsen eller resumeet er affattet på.

Andragender, der er affattet på et andet 
sprog, behandles kun, hvis andrageren har 
vedlagt et resume på et af Unionens 
officielle sprog. Parlamentets brevveksling 
med andrageren sker på det officielle 
sprog, som oversættelsen eller resumeet er 
affattet på.

Præsidiet kan vedtage, at andragender og 
korrespondance med andragere kan 
affattes på andre sprog, der anvendes i en 
medlemsstat.

Begrundelse

Præsidiet har allerede vedtaget, at Parlamentet besvarer korrespondance fra borgere på baskisk, 
catalansk og galicisk på de respektive sprog.
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Ændringsforslag 4

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 – stk. 5

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5. De andragender, der er optaget i 
registeret, henvises af formanden til det 
kompetente udvalg, der undersøger, om de 
henhører under Unionens 
virksomhedsområde. 

5. De andragender, der er optaget i 
registeret, henvises af formanden til det 
kompetente udvalg, der tager stilling til, 
om andragendet opfylder betingelserne 
for behandling i overensstemmelse med 
EF-traktatens artikel 194.

Hvis det ikke lykkes det ansvarlige udvalg 
at nå til enighed om, hvorvidt 
andragendet opfylder betingelserne for 
behandling, erklæres det for at opfylde 
disse betingelser, hvis mindst en fjerdedel 
af udvalgets medlemmer anmoder herom.

Begrundelse
The right of petitions is a vital citizens' right based on the primary law and must not be restricted 
by a politically motivated decision. Therefore the decision on the admissibility of the petition, as a 
very sensitive, is supposed to be a legal one, even if it has some political aspects. 
This decision should preferably only be taken by a consensus of the Committee Members. As 
however it is difficult to achieve consensus in some political matters, it seems to be appropriate to 
grant to a qualified minority the right to oppose a declaration of inadmissibility, as an exceptional 
case, in order to overcome a deadlock.

Ændringsforslag 5

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 – stk. 6

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

6. Erklærer udvalget, at et andragende ikke 
opfylder betingelserne for behandling, 
henlægges det. Henlæggelsen begrundes 
over for andrageren.

6. Erklærer udvalget, at et andragende ikke 
opfylder betingelserne for behandling, 
henlægges det. Henlæggelsen begrundes 
over for andrageren. Hvor det er muligt, 
kan der henvises til alternative 
klagemuligheder.

Ændringsforslag 6

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 – stk. 7
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

7. Det kompetente udvalg kan i så fald 
foreslå andrageren at henvende sig til den 
kompetente nationale myndighed eller 
unionsmyndighed.

udgår

Ændringsforslag 7

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 - stk. 8

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

8. Medmindre andrageren anmoder om, 
at andragendet behandles fortroligt, 
opføres det i et offentligt register.

8. Efter registrering betragtes et 
andragende som hovedregel som et 
offentligt dokument, og andragerens navn 
og andragendets indhold kan 
offentliggøres af Parlamentet i 
åbenhedens interesse.

Ændringsforslag 8

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 – stk. 8 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

8a. Uanset stk. 8 kan andrageren anmode 
om, at hans eller hendes navn 
tilbageholdes for at beskytte hans eller 
hendes privatliv, og Parlamentet skal i så 
fald respektere en sådan anmodning.
Hvis andragendet af anonymitetshensyn 
ikke kan undersøges, skal andrageren 
høres om, hvilke yderligere skridt der skal 
tages.

Ændringsforslag 9

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 – stk. 8 b (nyt)
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

8b. Andrageren kan anmode om, at hans 
eller hendes andragende behandles 
fortroligt, hvorefter Parlamentet tager 
passende forholdsregler for at sikre, at 
indholdet ikke offentliggøres. Andrageren 
vil blive underrettet om de præcise 
omstændigheder for anvendelsen af 
denne bestemmelse.

Ændringsforslag 10

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 192 – stk. -1 (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

-1. Andragender, der opfylder 
betingelserne for behandling, behandles 
af udvalget som led i dets normale 
aktiviteter, enten ved drøftelse på et 
ordinært møde eller ved en skriftlig 
procedure. Andragerne kan indbydes til at 
deltage i udvalgets møder, hvis deres 
andragende skal drøftes, eller de kan 
anmode om at måtte være til stede. 
Andragerne gives taleret efter formandens 
skøn.

Ændringsforslag 11

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 192 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Det kompetente udvalg kan vedtage at 
udarbejde betænkning om eller på anden 
måde tage stilling til de andragender, som 
det har erklæret i overensstemmelse med
betingelserne for behandling.

1. Udvalget kan vedtage at udarbejde en 
initiativbetænkning, jf. artikel 45, stk. 1, 
om et andragende, som opfylder
betingelserne for behandling, eller at 
forelægge Parlamentet et kortfattet 
forslag til beslutning, forudsat at 
Formandskonferencen ikke gør 
indsigelse. Sådanne forslag til beslutning 
sættes på dagsordenen for den 
mødeperiode, der afholdes højst otte uger 
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efter, at de er vedtaget i udvalget. 
Parlamentet træffer afgørelse om 
forslaget ved en enkelt afstemning uden 
forhandling, medmindre 
Formandskonferencen undtagelsesvis 
beslutter at anvende artikel 131a.

Udvalget kan, navnlig ved andragender, 
der går ud på at ændre gældende ret,
indhente udtalelse fra et andet udvalg, jf. 
artikel 46.

Udvalget kan indhente udtalelse fra andre 
udvalg med særlig kompetence inden for 
det pågældende emne, jf. artikel 46 og 
bilag VI.

Ændringsforslag 12

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 192 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Der oprettes et elektronisk register, hvori 
borgerne kan tilslutte sig andrageren, idet 
de sætter deres elektroniske underskrift på 
andragender, der er antaget til behandling 
og opført i registeret. 

2. Der oprettes et elektronisk register, hvori 
borgerne kan tilslutte sig eller tilbagekalde 
deres støtte til andrageren, idet de sætter 
deres elektroniske underskrift på 
andragender, der er antaget til behandling 
og opført i registeret.

Ændringsforslag 13

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 192 – stk. 3

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3. I forbindelse med behandlingen af 
andragender eller for at orientere sig om de 
faktiske forhold kan udvalget høre 
andragerne, foranstalte almindelige 
høringer eller lade medlemmer foretage 
rejser for på stedet at orientere sig om de 
faktiske forhold. 

3. I forbindelse med undersøgelsen af 
andragender, for at orientere sig om de 
faktiske forhold eller finde frem til 
løsninger kan udvalget foranstalte 
undersøgelsesrejser til den medlemsstat 
eller det område, som andragendet 
vedrører.

Rapporter fra sådanne rejser udarbejdes 
af deltagerne. De fremsendes til 
formanden efter godkendelse i udvalget.

Ændringsforslag 14

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 191 – stk. 4
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4. Til forberedelse af sin udtalelse kan 
udvalget anmode Kommissionen om at 
forelægge dokumenter, meddele 
oplysninger og give adgang til sine 
tjenester.

4. Udvalget kan anmode Kommissionen 
om at bistå sig, f.eks. med en indgående 
redegørelse om anvendelsen eller 
overholdelsen af EF-retten og ved at 
meddele alle oplysninger og dokumenter, 
der vedrører det spørgsmål, der er 
genstand for andragendet.
Repræsentanter for Kommissionen 
indbydes til at deltage i udvalgets møder.

Ændringsforslag 15

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 192 – stk. 5

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5. Udvalget kan forelægge Parlamentet 
beslutningsforslag om de andragender, 
det har behandlet. 

5. Udvalget kan anmode formanden om at 
fremsende sin udtalelse eller henstilling til 
Kommissionen, Rådet eller den 
pågældende medlemsstatsmyndighed med 
henblik på handling eller svar.

Udvalget kan desuden anmode om, at 
Parlamentets formand fremsender dets 
udtalelser til Kommissionen eller Rådet.

Ændringsforslag 16

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 192 – stk. 7

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

7. Andragerne underrettes af Parlamentets 
formand om de afgørelser, der er truffet 
med hensyn til deres andragender, og om 
begrundelsen herfor. 

7. Andragerne underrettes om de 
afgørelser, som udvalget har truffet med 
hensyn til deres andragender, og om 
begrundelsen herfor.

Når behandlingen af et andragende, der 
opfylder betingelserne for behandling, er 
tilendebragt, erklæres den for afsluttet, og 
andrageren underrettes.

Ændringsforslag 17
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Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 193 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 193a
Borgerinitiativ

Når Parlamentet underrettes om, at 
Kommissionen er blevet opfordret til at 
fremsætte et forslag til retsakt, jf. EU-
traktatens artikel 11, stk. 4, undersøger 
Udvalget for Andragender, om denne 
omstændighed kan få betydning for dets 
arbejde, og det underretter i givet fald 
andragere, som har indgivet et 
andragende om relaterede emner.

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil ikke kunne få retsvirkning, før Lissabon-traktaten træder i kraft.
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Europa-Parlamentets afgørelse af 22. maj 2007 om ændring af forretningsordenens artikel 
47 ”Udvidet samarbejde mellem udvalg” (2007/2016(REG)) - Betænkning af Richard Corbett

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til ændring af forretningsordenen B6 0461/2006,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6 0139/2007),

1. vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

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

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

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 3
Artikel 47

Udvidet samarbejde mellem udvalg Procedure med associerede udvalg
Finder Formandskonferencen, at et 
spørgsmål i næsten lige stort omfang 
henhører under to udvalgs sagsområde, eller
når forskellige dele af spørgsmålet henhører 
under to forskellige udvalgs sagsområder, 
finder artikel 46 anvendelse sammen med 
følgende supplerende bestemmelser:

Når et kompetencespørgsmål er blevet 
henvist til Formandskonferencen i medfør af 
artikel 179, stk. 2, eller artikel 45, og 
Formandskonferencen på grundlag af 
bilag VI til forretningsordenen finder, at
spørgsmålet i næsten lige stort omfang
henhører under to eller flere udvalgs 
sagsområde, eller at forskellige dele af 
spørgsmålet henhører under to eller flere 
udvalgs sagsområder, finder artikel 46 
anvendelse sammen med følgende 
supplerende bestemmelser:

- Tidsplanen aftales i fællesskab mellem de 
to udvalg.

- Tidsplanen aftales i fællesskab mellem de 
berørte udvalg.

- Ordføreren for det korresponderende 
udvalg og ordføreren for det rådgivende
udvalg forsøger at nå til enighed om de 
tekster, de foreslår deres udvalg, og om 
deres holdning til ændringsforslag.

- Ordføreren for det korresponderende 
udvalg og ordføreren/ordførerne for det/de
rådgivende udvalg holder hinanden 
underrettet og forsøger at nå til enighed om 
de tekster, de foreslår deres udvalg, og om 
deres holdning til ændringsforslag.

- De berørte udvalg kan i fællesskab 
identificere de dele af teksten, der henhører 
under deres enekompetence eller under 
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deres fælles kompetence, og nå til enighed 
om, hvorledes de helt præcist vil 
samarbejde.

- Det korresponderende udvalg accepterer 
uden afstemning ændringsforslag fra det
rådgivende udvalg, hvis de vedrører 
spørgsmål, med hensyn til hvilke formanden 
for det korresponderende udvalg på grundlag 
af bilag VI og efter høring af formanden for 
det rådgivende udvalg finder, at de falder ind 
under det rådgivende udvalgs sagsområde, 
og forslagene ikke er i modstrid med andre 
dele af betænkningen.

- Det korresponderende udvalg accepterer 
uden afstemning ændringsforslag fra et
rådgivende udvalg, hvis de vedrører 
spørgsmål, med hensyn til hvilke formanden 
for det korresponderende udvalg på grundlag 
af bilag VI og efter høring af formanden for 
det rådgivende udvalg finder, at de falder ind 
under det rådgivende udvalgs sagsområde, 
og forslagene ikke er i modstrid med andre 
dele af betænkningen.

– Hvis forslaget er genstand for en 
forligsprocedure, omfatter Parlamentets 
delegation ordføreren for ethvert associeret 
udvalg.
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Udkast til betænkning om en generel revision af Europa-Parlamentets forretningsorden 
(2007/2124(REG)) - Betænkning af Richard Corbett

Udvalget havde ikke vedtaget dette forslag til betænkning ved afslutningen af redaktionen af 
denne udgave af "status over lovgivningen". Det bliver genoptaget i en ajourført udgave efter 
afstemningen på plenarmødet.
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Europa-Parlamentets afgørelse af 8. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets 
forretningsorden med hensyn til godkendelse af Kommissionen (2007/2128(REG)) -
Betænkning af Andrew Duff

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandens skrivelse af 14. december 2006,

– der henviser til sin beslutning af 1. december 2005 om proceduren for Europa-Parlamentets 
godkendelse af Kommissionen1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6 0198/2008),

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

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

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

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 99 - stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Udvalget opfordrer det indstillede
medlem til at afgive en redegørelse og 
besvare spørgsmål. 

2. Udvalget opfordrer det udpegede
medlem til at afgive en redegørelse og 
besvare spørgsmål. Høringerne 
tilrettelægges på en sådan måde, at de 
udpegede medlemmer får mulighed for at 
fremlægge alle relevante oplysninger for 
Parlamentet. Der er fastsat bestemmelser 
om tilrettelæggelsen af høringerne i et 
bilag til forretningsordenen1.
1 Se bilag XVIb.

Ændringsforslag 2

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 99 – stk. 6

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

6. Sker der ændringer i fordelingen af 
Kommissionens porteføljer under 

6. Sker der en væsentlig ændring i 
fordelingen af Kommissionens porteføljer 

                                               
1 EUT C 285 E af 22.11.2006, s. 137.
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mandatet, opfordres de pågældende 
medlemmer af Kommissionen til at møde 
for det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til det pågældende ansvarsområde. 

under mandatet, besættelse af en ledig post 
eller udnævnelse af et nyt medlem af 
Kommissionen efter en ny medlemsstats 
tiltrædelse, opfordres de pågældende 
medlemmer af Kommissionen til at møde 
for det udvalg, der er kompetent med 
hensyn til det pågældende ansvarsområde i 
overensstemmelse med stk. 2.

Ændringsforslag 3

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag XVI b (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

BILAG XVIb
Procedure for godkendelse af 
Kommissionen
1. Følgende principper, kriterier og 
retningslinjer finder anvendelse, når den 
samlede Kommission som kollegium 
underkastes Parlamentets godkendelse 
ved afstemning:
a) Vurdering
Parlamentet vurderer de udpegede 
medlemmer af Kommissionen på 
grundlag af deres almindelige duelighed, 
europæiske engagement og personlige 
uafhængighed. Det vurderer 
kandidaternes viden om deres forventede 
ansvarsområde samt deres 
kommunikationsevner.
Parlamentet lægger særlig vægt på at 
opnå ligevægt mellem kønnene. 
Parlamentet kan udtale sig om den valgte 
formands fordeling af ansvarsområder.
Parlamentet kan indhente de oplysninger, 
der er relevante for at tage stilling til de 
udpegede medlemmers egnethed. De 
forventes at fremlægge oplysninger om 
alle deres økonomiske interesser.
b) Høringer
Hvert enkelt udpeget kommissionsmedlem 
indbydes til at give møde for det eller de 
kompetente udvalg til en enkelt høring. 
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Disse høringer er offentlige.
Høringerne tilrettelægges af 
Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen i 
fællesskab. Der vil blive truffet de 
nødvendige foranstaltninger for at samle 
de kompetente udvalg i tilfælde, hvor 
ansvarsområderne er blandede. Der er tre 
muligheder:
i) Hvis det udpegede 
kommissionsmedlems ansvarsområde kun 
vedrører et enkelt parlamentsudvalgs 
sagsområde, høres den pågældende kun 
af dette udvalg.
ii) Hvis det udpegede 
kommissionsmedlems ansvarsområde 
vedrører mere end et udvalgs sagsområde 
i stort set samme omfang, høres den 
pågældende af disse udvalg i fællesskab. 
iii) Hvis det udpegede 
kommissionsmedlems ansvarsområde 
overvejende vedrører ét udvalgs 
sagsområde og kun i begrænset omfang 
mindst et andet udvalgs sagsområde, 
høres den pågældende af det udvalg, der 
hovedsagelig er kompetent, og dette 
udvalg indbyder det andet eller de andre 
udvalg til at deltage i høringen.

Den valgte formand for Kommissionen 
høres fuldt ud om disse tiltag.
Udvalgene fremsender skriftlige 
spørgsmål til de udpegede 
kommissionsmedlemmer i god tid før 
høringerne. Antallet af selvstændige 
skriftlige spørgsmål begrænses til fem pr. 
kompetent udvalg.
Høringerne finder sted under betingelser, 
der giver de udpegede 
kommissionsmedlemmer lige og rimelige 
muligheder for at præsentere sig selv og 
deres synspunkter.
De udpegede kommissionsmedlemmer 
opfordres til at indlede høringen med en 
mundtlig redegørelse på højst 20 
minutter. Formålet med høringerne er at 
etablere en pluralistisk politisk dialog 
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mellem de udpegede 
kommissionsmedlemmer og 
medlemmerne. Inden høringen afsluttes, 
får det udpegede kommissionsmedlem 
mulighed for at afgive en kort afsluttende 
erklæring.
c) Evaluering
En indekseret videooptagelse af 
høringerne gøres tilgængelig for 
offentligheden inden for 24 timer.
Udvalgene mødes straks efter høringen 
for at evaluere de enkelte udpegede 
kommissionsmedlemmer. Disse møder 
afholdes for lukkede døre. Udvalgene 
anmodes om at tage stilling til, om det 
udpegede kommissionsmedlem efter deres 
opfattelse er kvalificeret både til at 
optræde som medlem af 
kommissærkollegiet og til at udføre de 
særlige opgaver, som den pågældende er 
blevet tildelt. Hvis udvalget ikke er i stand 
til at nå til enighed om begge disse 
punkter, sætter udvalgets formand som 
sidste udvej de to afgørelser til hemmelig 
afstemning. Udvalgenes 
evalueringsudtalelser offentliggøres og 
fremlægges på et fælles møde mellem 
Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen, der holdes 
for lukkede døre. Efter en drøftelse 
erklærer Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen høringerne 
for afsluttet, medmindre de beslutter sig 
for at søge yderligere oplysninger.
Den valgte formand for Kommissionen 
præsenterer sit kollegium af udpegede 
kommissionsmedlemmer og forelægger 
Kommissionens program på et møde i 
Parlamentet, hvortil alle medlemmer af 
Rådet er indbudt. Præsentationen 
efterfølges af en forhandling. Som 
afslutning på forhandlingen kan en 
politisk gruppe eller mindst 40 
medlemmer fremsætte et 
beslutningsforslag. Artikel 103, stk. 3, 4 
og 5 finder anvendelse. Efter 
afstemningen om beslutningsforslaget 
stemmer Parlamentet om, hvorvidt det 
kan godkende udnævnelsen af den valgte 
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formand og de udpegede 
kommissionsmedlemmer. Parlamentet 
træffer afgørelse med et flertal af de 
afgivne stemmer ved navneopråb. Det kan 
udsætte afstemningen til næste møde.
2. Der træffes følgende foranstaltninger i 
tilfælde af ændringer i Kommissionens 
sammensætning eller væsentlige 
ændringer i fordelingen af 
Kommissionens porteføljer under 
mandatperioden:
a) Når en ledig post skal besættes som 
følge af frivillig fratræden, afskedigelse 
eller dødsfald, indbyder Parlamentet 
ufortøvet det udpegede 
kommissionsmedlem til at deltage i en 
høring under samme betingelser som 
fastsat i stk. 1.
b) Når en ny medlemsstat tiltræder, 
indbyder Parlamentet det udpegede 
kommissionsmedlem til at deltage i en 
høring under samme betingelser som 
fastsat i stk. 1.
c) Når der sker en væsentlig ændring i 
fordelingen af porteføljer, indbydes de 
berørte kommissionsmedlemmer til at give 
møde for de relevante udvalg, før de 
overtager deres nye ansvarsområder.
Uanset proceduren i punkt 1, litra c), 
tredje afsnit, foretages der hemmelig 
afstemning, når afstemningen på 
plenarmødet vedrører udnævnelsen af et 
enkelt kommissionsmedlem. 
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Europa-Parlamentets afgørelse af 13. november 2007 om ændring af artikel 23 i Europa-
Parlamentets forretningsorden om Formandskonferencens sammensætning
(2007/2066(REG)) - Betænkning af Georgios Papastamkos

Europa-Parlamentet,

– der henviser til forslag til ændring af forretningsordenen (B6 0039/2007),

– der henviser til forretningsordenens artikel 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6 0355/2007),

1. vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

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

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

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Artikel 23, stk. 2

2. Løsgængerne sender to medlemmer til
møderne i Formandskonferencen, hvor 
disse deltager uden stemmeret.

2. Løsgængerne udpeger et medlem, som 
uden stemmeret deltager i møderne i 
Formandskonferencen.
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Europa-Parlamentets afgørelse af 24. oktober 2007 om ændring af artikel 173 i Europa-
Parlamentets forretningsorden om det fuldstændige forhandlingsreferat (2007/2137(REG)) -
Betænkning af Richard Corbett

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandens skrivelse af 12. april 2007,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6 0354/2007),

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

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

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

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Ændringsforslag 2, 7 og 8 
Artikel 173

1. For hvert møde udarbejdes et fuldstændigt 
forhandlingsreferat på de officielle sprog.

1. For hvert møde udarbejdes et fuldstændigt 
forhandlingsreferat på samtlige officielle 
sprog.

2. Talerne skal tilbagelevere udskriften af 
deres taler til sekretariatet senest dagen 
efter, at de har modtaget den.

2. Talerne skal inden for en uge indlevere
rettelser til udskriften af deres taler til 
sekretariatet. 

3. Det fuldstændige forhandlingsreferat 
offentliggøres som tillæg til Den Europæiske 
Unions Tidende.

3. Det fuldstændige forhandlingsreferat 
offentliggøres som tillæg til Den Europæiske 
Unions Tidende.

4. Medlemmerne kan med kort frist 
anmode om oversættelse af uddrag af det 
fuldstændige forhandlingsreferat. 

Ændringsforslag 3, 6 og 9
Artikel 173 a (ny)

Artikel 173a
Audiovisuel optagelse af forhandlingerne
Umiddelbart efter mødet produceres en 
audiovisuel optagelse af forhandlingerne, 
herunder lydoptagelser fra samtlige 
tolkekabiner, som stilles til rådighed via 
internettet.
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Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 9. oktober 2008 om indføjelse i 
Europa-Parlamentets forretningsorden af en ny artikel 202a om Parlamentets anvendelse af 
Unionens symboler (2007/2240(REG)) - Betænkning af Carlos Carnero González

Europa-Parlamentet,

– der henviser til sin beslutning af 11. juli 2007 om indkaldelse af regeringskonferencen1, særlig 
punkt 23,

– der henviser til formandens skrivelse af 12. september 2007,

– der henviser til symbolers betydning for at fremme borgernes tilknytning til Den Europæiske 
Union og for opbygningen af en europæisk identitet, som supplerer medlemsstaternes 
nationale identiteter,

– der henviser til, at symbolerne har været anvendt i over 30 år af alle europæiske institutioner 
og blev vedtaget formelt af Det Europæiske Råd i 19852,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-0347/2007),

1. vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

2. gør opmærksom på, at denne ændring træder i kraft dagen efter dens vedtagelse;

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

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Afsnit XIII – Forskellige bestemmelser – artikel 202 a (ny)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 202a
Unionens symboler

1. Parlamentet anerkender og går ind for 
anvendelsen af følgende EU-symboler:
– flaget med tolv gyldne stjerner i en 
cirkel på blå baggrund
– hymnen baseret på "Ode til Glæden" 
fra Ludwig van Beethovens niende 
symfoni 
– mottoet "Forenet i mangfoldighed.

                                               
1 EUT C 175 E af 10.7.2008, s. 347.
2 Det Europæiske Råd i Milano den 28.-29. juni 1985.
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2. Parlamentet fejrer Europa-dagen den 
9. maj.
3. Der flages ved alle Parlamentets 
bygninger og ved officielle lejligheder. 
Flaget anvendes i alle Parlamentets 
mødeværelser.
4. Hymnen spilles ved åbningen af alle 
konstituerende møder og på andre 
højtidelige møder, særlig for at byde stats-
eller regeringschefer velkommen eller for 
at hilse nye medlemmer velkommen efter 
udvidelser.
5. Mottoet gengives på Parlamentets 
officielle dokumenter.
6. Præsidiet undersøger yderligere 
anvendelse af symbolerne i Parlamentet. 
Præsidiet fastlægger de nærmere 
bestemmelser for gennemførelse af denne 
artikel.
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Europa-Parlamentets afgørelse af 8. maj 2008 om ændring af artikel 81 i Europa-
Parlamentets forretningsorden (2008/2027(REG)) - Betænkning af Monica Frassoni

Europa-Parlamentet,

– der henviser til formandens skrivelse af 27. marts 2008 om fremsendelse af den 
interinstitutionelle aftale, der blev vedtaget af Formandskonferencen den 12. december 2007, 

– der henviser til den interinstitutionelle aftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen 
om gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 1999/468/EF om fastsættelse af de 
nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen, 
som ændret ved afgørelse 2006/512/EF1,

– der henviser til forretningsordenens artikel 120, stk. 2, artikel 201 og artikel 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6 0108/2008),

1. vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

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

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

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 81 - stk. 4 - litra a

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

a) Kontrolperioden begynder at løbe, når 
udkastet til foranstaltninger er blevet 
forelagt Parlamentet på alle officielle 
sprog.

a) Kontrolperioden begynder at løbe, når 
udkastet til foranstaltninger er blevet 
forelagt Parlamentet på alle officielle 
sprog. I tilfælde af afkortede frister 
(artikel 5a, stk. 5, litra b), i afgørelse 
1999/468/EF) og i særligt hastende 
tilfælde (artikel 5a, stk. 6, i afgørelse 
1999/468/EF), og medmindre det 
parlamentariske udvalgs formand gør 
indsigelse, løber kontrolperioden fra 
datoen for Parlamentets modtagelse af det 
endelige udkast til 
gennemførelsesforanstaltninger i de 
sprogudgaver, der er forelagt 
medlemmerne af det i overensstemmelse 
med afgørelse 1999/468/EF nedsatte 

                                               
1 Vedtagne tekster af 8.5.2008, P6_TA(2008)0189.
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udvalg. Forretningsordenens artikel 138 
finder ikke anvendelse i dette tilfælde.
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Europa-Parlamentets afgørelse af 8. juli 2008 om ændring af Europa-Parlamentets 
forretningsorden efter forslag fra Arbejdsgruppen om Reform af Parlamentet vedrørende 
arbejdet i plenarforsamlingen og initiativbetænkninger (2007/2272(REG)) - Betænkning af
Richard Corbett

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Formandskonferencens afgørelser af 25. oktober og 12. december 2007,

– der henviser til formandens skrivelser af 15. november 2007 og 31. januar 2008,

– der henviser til den første interimsrapport fra Arbejdsgruppen om Reform af Parlamentet 
vedrørende plenarforsamlingen og arbejdsplanen, der blev forelagt Formandskonferencen den 
6. september 2007 (PE 392.600/CPG), og til rapportens konklusioner om 
initiativbetænkninger,

– der henviser til EF-traktatens artikel 199,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6 0197/2008),

1. vedtager at optage nedenstående ændringer i forretningsordenen;

2. gør opmærksom på, at disse ændringer træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode, 
med undtagelse af punkt 2 og 3 i det nye bilag IIa, som træder i kraft den første dag i den 
valgperiode, der begynder i juli 2009; gør opmærksom på, at forretningsordenens artikel 45, 
stk. 1a, ligeledes finder anvendelse på betænkninger, som der er givet tilladelse til at 
udarbejde, inden denne bestemmelse trådte i kraft;

3. vedtager, at ændring 5 om forretningsordenens artikel 39, stk. 2, i beslutning af 13. november 
2007 om ændring af forretningsordenen i lyset af statutten for Europa-Parlamentets 
medlemmer1 træder i kraft den første dag i den næste mødeperiode; 

4. vedtager, jf. forretningsordenens artikel 204, litra c), at offentliggøre Formandskonferencens 
afgørelse om regler og praksis i forbindelse med initiativbetænkninger, som ændret ved 
afgørelser af 12. december 2007 og 14. februar 2008, som et bilag til forretningsordenen; 
pålægger generalsekretæren at ajourføre dette bilag i overensstemmelse med 
Formandskonferencens fremtidige afgørelser om dette spørgsmål;

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

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 38 a (ny)

                                               
1 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0500.
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Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 38a

Parlamentets initiativret i henhold til 
traktaterne 

I de tilfælde, hvor Parlamentet er tildelt 
en initiativret i henhold til traktaterne, 
kan det kompetente udvalg vedtage at 
udarbejde en initiativbetænkning.
Betænkningen indeholder:
a) et forslag til beslutning

b) eventuelt et udkast til afgørelse eller et 
udkast til forslag
c) en begrundelse, der eventuelt
indeholder en finansieringsoversigt.
Når Parlamentets vedtagelse af en retsakt 
kræver Rådets godkendelse eller samtykke 
og Kommissionens udtalelse eller 
samtykke, kan Parlamentet efter 
afstemningen om den foreslåede retsakt 
og efter forslag fra ordføreren vedtage at 
udsætte afstemningen om forslaget til 
beslutning, indtil Rådet eller 
Kommissionen har tilkendegivet sin 
holdning.

Ændringsforslag 2

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 45 – stk. 1 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1a. Initiativbetænkninger behandles af 
Parlamentet efter den i artikel 131a 
fastsatte procedure med kortfattet 
forelæggelse. Der kan ikke behandles 
ændringsforslag til sådanne tekster på 
plenarmødet, medmindre de er indgivet af 
ordføreren for at tage hensyn til nye 
oplysninger, men der kan indgives 
alternative beslutningsforslag, jf. artikel 
151, stk. 4. Dette stykke finder ikke 
anvendelse, når emnet for betænkningen 
kan gøres til genstand for en uopsættelig 
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forhandling på plenarmødet, når 
betænkningen er udarbejdet i medfør af 
en i artikel 38a eller 39 omhandlet 
initiativret, eller når betænkningen kan 
betragtes som en strategisk betænkning 
ifølge de kriterier, som 
Formandskonferencen har opstillet1.
______________
1Jf. den relevante afgørelse fra 
Formandskonferencen, der er gengivet i 
forretningsordenens bilag..... .

Ændringsforslag 3

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 45 – stk. 2 – afsnit 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Bestemmelserne i denne artikel finder 
tilsvarende anvendelse i de tilfælde, hvor 
traktaterne giver Parlamentet initiativret.

2. Falder betænkningens emne ind under 
den i artikel 38a omhandlede initiativret, 
kan et afslag kun begrundes med, at de i 
traktaterne fastsatte betingelser ikke er 
opfyldt.

Ændringsforslag 4

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 45 – stk. 2 – afsnit 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Formandskonferencen træffer i sådanne
tilfælde afgørelse inden to måneder.

2a. Formandskonferencen træffer i begge
tilfælde afgørelse inden to måneder.

Ændringsforslag 5

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 110 – stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Ethvert medlem kan stille forespørgsler 
til Rådet eller Kommissionen med 
anmodning om skriftlig besvarelse. 
Forespørgeren er alene ansvarlig for 

1. Ethvert medlem kan stille forespørgsler 
til Rådet eller Kommissionen med 
anmodning om skriftlig besvarelse i 
overensstemmelse med de fastsatte 
retningslinjer1. Forespørgeren er alene 
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forespørgslens indhold. ansvarlig for forespørgslens indhold.

______________
1 Se bilag IIa.

Ændringsforslag 6

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 110 – stk. 2

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

2. Forespørgslerne indgives skriftligt til 
formanden, som meddeler dem til den 
pågældende institution.

2. Forespørgslerne indgives skriftligt til 
formanden, som meddeler dem til den 
pågældende institution. I tvivlstilfælde 
tager formanden stilling til, om en 
forespørgsel kan behandles. 
Forespørgeren får meddelelse om 
formandens afgørelse.

Ændringsforslag 7

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 111 - stk. 1

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

1. Ethvert medlem kan stille forespørgsler 
til Den Europæiske Centralbank med 
anmodning om skriftlig besvarelse. 

1. Ethvert medlem kan i overensstemmelse 
med de fastsatte retningslinjer1 stille 
forespørgsler til Den Europæiske 
Centralbank med anmodning om skriftlig 
besvarelse. 

______________
1Se bilag IIa.

Ændringsforslag 8

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 131 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

Artikel 131a

Kortfattet forelæggelse
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Efter anmodning fra ordføreren eller efter 
forslag fra Formandskonferencen kan 
Parlamentet desuden vedtage, at et punkt, 
der ikke kræver en fuld forhandling, skal 
behandles ved hjælp af en kortfattet 
forelæggelse på plenarmødet ved 
ordføreren. I givet fald har Kommissionen 
mulighed for at få ordet, og ethvert 
medlem har ret til at reagere ved at 
indgive en supplerende skriftlig 
erklæring, jf. artikel 142, stk. 7.

Ændringsforslag 9

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 142 – stk. 5

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

5. Under forhandlingen om en betænkning 
får Kommissionen og Rådet ordet, normalt 
umiddelbart efter at ordføreren har forelagt 
sin betænkning. Under forhandlingen af et 
forslag fra Kommissionen opfordrer 
formanden dog Kommissionen til at tale 
først for kort at forelægge sit forslag, og 
under forhandlingen af en tekst fra Rådet 
kan formanden opfordre Rådet til at tale 
først, hvorefter ordføreren i begge tilfælde 
får ordet. Kommissionen og Rådet kan 
igen få ordet, navnlig for at besvare indlæg 
fra Parlamentets medlemmer.

5. Under forhandlingen om en betænkning 
får Kommissionen og Rådet ordet, normalt 
umiddelbart efter at ordføreren har forelagt 
sin betænkning. Kommissionen, Rådet og 
ordføreren kan igen få ordet, navnlig for at 
besvare indlæg fra Parlamentets 
medlemmer.

Ændringsforslag 10

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 151 – stk. 4

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

4. En politisk gruppe kan indgive et 
alternativt beslutningsforslag i forbindelse 
med et ikke-lovgivningsmæssigt 
beslutningsforslag i en betænkning fra et 
udvalg.

4. En politisk gruppe eller mindst 40 
medlemmer kan indgive et alternativt 
beslutningsforslag i forbindelse med et 
ikke-lovgivningsmæssigt 
beslutningsforslag i en betænkning fra et 
udvalg.

I så fald må den politiske gruppe ikke 
fremsætte ændringsforslag til det 

I så fald må den politiske gruppe eller de 
pågældende medlemmer ikke fremsætte 
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kompetente udvalgs beslutningsforslag. 
Den politiske gruppes beslutningsforslag 
må ikke være længere end udvalgets 
beslutningsforslag. Parlamentet træffer 
afgørelse om forslaget ved en enkelt 
afstemning uden ændringsforslag.

ændringsforslag til det kompetente udvalgs 
beslutningsforslag. Det alternative
beslutningsforslag må ikke være længere 
end udvalgets beslutningsforslag. 
Parlamentet træffer afgørelse om forslaget 
ved en enkelt afstemning uden 
ændringsforslag.

Artikel 103, stk. 4, finder tilsvarende 
anvendelse.

Ændringsforslag 11

Europa-Parlamentets forretningsorden
Bilag II a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

BILAG IIa

Retningslinjer for forespørgsler til 
skriftlig besvarelse efter artikel 110 og 

111
1. Forespørgsler til skriftlig besvarelse

- skal henhøre under den pågældende 
institutions kompetence- og 
ansvarsområde og være af almen 
interesse

- skal være kortfattede og indeholde et 
forståeligt spørgsmål
- må ikke indeholde stødende sprogbrug

- må ikke vedrøre rent personlige 
anliggender.
2. Hvis en forespørgsel ikke efterlever 
disse retningslinjer, rådgiver sekretariatet 
forespørgeren om, hvordan forespørgslen 
kan formuleres for at blive stillet.
3. Hvis en identisk eller tilsvarende 
forespørgsel har været stillet og er blevet 
besvaret inden for de seneste seks 
måneder, sender sekretariatet en kopi af 
den tidligere forespørgsel og svaret til 
forespørgeren. Den fornyede forespørgsel 
fremsendes ikke, medmindre 
forespørgeren henviser til nye væsentlige 
begivenheder eller ønsker yderligere 
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oplysninger.
4. Hvis en forespørgsel har til formål at
fremskaffe faktiske eller statistiske 
oplysninger, som allerede er tilgængelige 
for Parlamentets bibliotek, underretter 
biblioteket medlemmet, der herefter kan 
tage forespørgslen tilbage.
5. Forespørgsler om indbyrdes forbundne 
anliggender kan besvares under ét.
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Fortolkning af artikel 162, stk. 2 i forretningsordenen (2005/2103(REG)) - Maryline Reynaud
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Fortolkning/ændring af forretningsordenen med henblik på at lette løsningen af kompetencekonflikter 
navnlig i forbindelse med ikke-lovgivningsmæssige sager (2005/2239(REG)) - Ingo Friedrich
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Fortolkning af artikel 166 i forretningsordenen (2006/2139(REG)) - Jo Leinen
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Fortolkning af forretningsordenens artikel 116 om skriftlige erklæringer (2007/2170(REG)) - Richard 
Corbett
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Europa-Parlamentets afgørelse af 24. september 2008 om ændring af artikel 121 i Europa-
Parlamentets forretningsorden om indbringelse af sager for Domstolen (2007/2266(REG)) -
Betænkning af Costas Botopoulos

Le Parlement européen,

– der henviser til skrivelse af 26. september 2007 fra Retsudvalgets formand,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201 og 202,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-0324/2008),

1. vedtager at optage nedenstående ændring i forretningsordenen;

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

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

Ændringsforslag 1

Europa-Parlamentets forretningsorden
Artikel 121 – stk. 3 a (nyt)

Nuværende ordlyd Ændringsforslag

3a. Formanden fremsætter bemærkninger 
eller indtræder i retssager på 
Parlamentets vegne efter høring af det 
kompetente udvalg.
Påtænker formanden at afvige fra det 
kompetente udvalgs henstilling, 
underretter han udvalget herom og 
forelægger spørgsmålet for 
Formandskonferencen med en 
begrundelse for sin afgørelse.
Finder Formandskonferencen, at 
Parlamentet undtagelsesvis ikke bør 
fremsætte bemærkninger eller indtræde i 
retssager ved Domstolen vedrørende 
gyldigheden af en retsakt vedtaget af 
Parlamentet, forelægges spørgsmålet 
straks for Parlamentet.

I tilfælde af uopsættelighed kan 
formanden træffe foreløbige 
foranstaltninger, hvis dette er påkrævet 
for at overholde de af den pågældende 
domstol fastsatte tidsfrister. I så fald 



DV\779820DA.doc 347/369 PE423.766v01-00

DA

iværksættes den i dette stykke fastsatte 
procedure så hurtigt som muligt.

Fortolkning:

Ingen af forretningsordenens bestemmelser stiller 
sig hindrende i vejen for, at det kompetente udvalg 
vedtager passende procedurer for at sikre, at 
udvalgets henstilling videresendes i tide i tilfælde 
af uopsættelighed.
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Europa-Parlamentets afgørelse af 31. januar 2008 om fortolkning af forretningsordenens 
artikel 19 om formandens opgaver (2008/2016(REG)) - Betænkning af Jo Leinen

Europa-Parlamentet,

– der henviser til skrivelsen af 24. januar 2008 fra formanden for Udvalget for Konstitutionelle 
Anliggender,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201,

1. vedtager følgende fortolkning af artikel 19:

"Artikel 19, stk. 1, kan fortolkes således, at de beføjelser, der tillægges i medfør af denne 
bestemmelse, omfatter beføjelse til at standse overdreven brug af indlæg som f.eks. 
bemærkninger og indlæg til forretningsordenen, stemmeforklaringer, anmodninger om særskilt 
eller delt afstemning eller afstemning ved navneopråb, hvis formanden er overbevist om, at 
disse klart har til formål at skabe og vil resultere i en længerevarende og alvorlig hindring for 
mødets afvikling eller tilsidesættelse af andre medlemmers rettigheder;"

2. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til Rådet og Kommissionen til underretning.
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Europa-Parlamentets afgørelse af 2. september 2008 om fortolkning af forretningsordenens 
artikel 182 for så vidt angår inddragelse af formænd for underudvalg (2008/2075(REG)) -
Betænkning af Mauro Zani

Europa-Parlamentet,

– der henviser til skrivelsen af 22. juli 2008 fra formanden for Udvalget om Konstitutionelle 
Anliggender,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201,

1. beslutter at genindføre følgende fortolkning af artikel 182:

"Artikel 182, stk. 1, er ikke til hinder for, at formanden for hovedudvalget inddrager
formændene for underudvalgene i formandskabets arbejde eller giver dem mulighed for at
lade dem overtage formandskabet i forbindelse med drøftelser af spørgsmål, der henhører
under underudvalget arbejdsområde, når denne fremgangsmåde er blevet forelagt hele
formandskabet og enstemmigt støttes heraf.";

2. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen til orientering.
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Fortolkning af artikel 179 i forretningsordenen (2008/2076(REG)) - Jo Leinen
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Europa-Parlamentets afgørelse af 19. februar 2009 m fortolkning af forretningsordenens 
artikel 47 og 149, stk. 4, for så vidt angår proceduren med associerede udvalg og anmodning 
om at få fastslået, om det fornødne antal medlemmerer er til stede (2008/2327(REG)) -
Betænkning af Jo Leinen

Europa-Parlamentet,

– der henviser til skrivelse af 27. januar 2009 og 13. februar 2009 fra formanden for Udvalget 
om Konstitutionelle Anliggender,

– der henviser til forretningsordenens artikel 201,

1. beslutter at genoptage følgende fortolkning af artikel 47:

"Som led i behandlingen af en international aftale i henhold til artikel 83 finder proceduren 
med associerede udvalg, der er fastsat i artikel 47, ikke anvendelse på proceduren med 
samstemmende udtalelse i henhold til artikel 75."

2. beslutter at genindføre følgende fortolkning af artikel 140, stk. 4: 

"De medlemmer, der har anmodet om at få fastslået, om det fornødne antal medlemmerer er til 
stede, skal være til stede i mødesalen på det tidspunkt, hvor anmodningen fremsættes."

3. pålægger sin formand at sende denne afgørelse til formanden for Det Europæiske Råd og 
Kommissionens formand til orientering.
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ANNEX 2 : Meetings of the Committee on Constitutional Affairs
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ANNEX 3: Opinions adopted by the Committee on Constitutional Affairs for other committees 
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the principles of subsidiarity and proportionality 

PPE-DE 2008/2045(INI)

Public access to European Parliament, Council and Commission documents Jäätteenmäki - ALDE 2008/0090(COD)

Active Dialogue with Citizens on Europe Kaufmann - GUE/NGL 2008/2224(INI)

The relations between the European Union and the Mediterranean countries Mendez de Vigo - PPE-DE 2008/2231(INI)

Problems and prospects concerning European citizenship Demetriou - PPE-DE 2008/2234(INI)

Budget 2010: section III - Commission Schöpflin - PPE-DE 2009/2002(BUD)
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ANNEX 4: Public hearings and workshop arranged by the Committee on Constitutional Affairs 
in the course of the parliamentary term 

EMPOWERING EU CITIZENS: CHALLENGE FOR EUROPEAN DEMOCRACY 08/12/08

This workshop, organised within the framework of the report by Mr Andrzej Wielowieyski, 
provided the opportunity to hold an exchange of views with a panel of experts on the problem of 
citizens’ participation in European integration. The presentations by the various experts focused on 
the causes of, and search for solutions to, the legitimacy crisis surrounding European integration.

programme

Contributions Andrzej Wielowieyski - working document
Bruno Kaufmann - The Initiative & Referendum Institute

EUROPEAN CITIZENS' INITIATIVE - QUESTIONS OF IMPLEMENTATION 18/09/08

The workshop on the citizens’ initiative, organised within the framework of the own-initiative 
report by Mrs Sylvia-Yvonne Kaufmann, provided the opportunity for an in-depth exchange of 
views on the content of this initiative and the arrangements for implementing it.

programme summary report

Contributions list of NGO's participants
Jürgen Meyer - Experience of the Convention

WORKSHOP ON PERSPECTIVES OF DEVELOPING THE CIVIL DIALOGUE UNDER 
THE TREATY OF LISBON 03/06/08

The workshop on the perspectives of developing civil dialogue under the Treaty of Lisbon, 
organised within the framework of the own-initiative report by Mrs Grabowska, demonstrated that 
the level of organisation of civil society still differs enormously from one Member State to another. 
The European Union must bridge the gap between the institutions and the citizens. The concrete 
proposals concerned, in particular, the need to establish a framework for civil dialogue at EU level, 
in accordance with the new Article 11 of the Treaty on European Union, possibly by means of an 
interinstitutional agreement.

programme

Contributions Kazimiera Wódz - University of Silesia (Poland)
Elodie Fazi - European Anti Poverty Network (EAPN)
Anne Hoel - Platform of European Social NGO's
Henrik Kröner - European Movement
Oliver Henman - European Council for Non-Profit Organisations (CEDAG)

WORKSHOP ON CITIZENSHIP AND ELECTORAL PROCEDURE 25/03/08
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The workshop on citizenship and electoral procedure, organised in the context of the report by 
Mr Andrew Duff on this topic, provided, in particular, a comparative historical analysis of 
citizenship law in six European states, which demonstrated that the demos and ethnos principles 
evolved in accordance with the political and economic requirements of the time and could not be 
identified as belonging to any particular national traditions.

programme summary report

Contributions Nation and citizenship from the late 19th century onwards: a comparative 
european perspective
Small districts with open ballots: A new electoral system for the European 
Parliament
Which electoral procedures seem appropriate for a multi-level polity ?
Dual citizenship: Policy trends and political participation in EU Member 
States
How 'European' are European Parliament elections
Recent trends in european nationality laws: a restrictive turn ?

LOBBYING THE EUROPEAN UNION 08/10/07

The workshop was a response to the European Transparency Initiative published by Commissioner 
Kallas, which formed the basis for the recognition of lobby groups in the European Union. The 
discussions covered the following topics: the definition of a lobbyist, whether a compulsory or a 
voluntary register was needed, whether the register should be shared by the institutions, the 
information (particularly financial) that it should contain, penalties in the event of abuse, and 
transparency in the financing of intergroups.

programme summary report

Contributions Paul De Clerck
Hanns Glatz
Craig Holman
Thomas Tindemans
Erik Wesselius

ALTIERO SPINELLI - EUROPEAN FEDERALIST 10/09/07

During this symposium organised in honour of Altiero Spinelli, the speakers unanimously agreed 
that the ideas and principles defended by Altiero Spinelli were still relevant today. Despite his 
preference for a short and transparent treaty, Spinelli would, in all likelihood, have supported the 
draft Reform Treaty insofar as, in the current circumstances, it represented the only real possibility 
of safeguarding the institutional innovations of the Constitutional Treaty.

programme

Contributions Altiero Spinelli - fédéraliste européen
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EUROPEAN POLITICAL FOUNDATIONS: CORNERSTONES FOR DEVELOPING A 
EUROPEAN PARLIAMENTARY DEMOCRACY 03/07/07

The aim of this workshop was to bring together the draftspersons and their 'shadows', of the 
Committee on Constitutional Affairs and the Committee on Budgets, representatives of European 
political parties, political foundations in Member States and the European Network of Political 
Foundations (ENoP), officials from the Commission, the Council and the Member State dealing 
with the matter and academic experts for an exchange of information and views on: the ongoing 
pilot project 'European political foundations', the state of affairs with regard to the establishment of 
such foundations, the expectations of the European political parties with regard to the forthcoming 
Commission proposal as far as such foundations are concerned, the main features of the regime the 
Commission will propose with regard to such foundations.

programme

EUROPEAN FORUM FOR THE CIVIL SOCIETY ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 24/04/06

In the framework of the dialogue on the future of the European Union, the Committee on 
Constitutional Affairs has invited representative European platforms and several other 
organisations of the civil society to express their views on the priority questions raised in the 
resolution of the European Parliament of 19 January 2006 on the period of reflection, notably the 
questions addressing the goal of the European integration and the role Europe should have in the 
world.

programme

Contributions Leon Bakraceski - AEGEE-Europe
Nicolas Beger - European Peace Building Liaison Office (EPLO)
Carsten Berg - Democracy International (DI)
Bruno Boissière - Centre International de Formation Européenne (CIFE)
Kevin Ellul Bonici - The European Alliance of EU-Critical Movements
Patrick De Bucquois - Platform of European Social NGOs (Social Platform)
Eric Goeman - Attac Vlaanderen
Jean-Claude Gonon - Association européenne des enseignants (AEDE)
Marc Gruber - Fédération Européenne des Journalistes (FEJ)
Fouad Hamdan - Friends of the Earth Europe
Ilona Kish - European Forum for the Arts and Heritage (EFAH)
Henrik H. KRÖNER - European Movement
Henrik Lesaar - COMECE
Georges Liénard - Fédération humaniste européenne (FHE)
Peter Pavlovic - Conference of European Churches (CEC - KEK)
Gérard Peltre - European Countryside Movement - International Association 
Rurality-Environment-Development (RED)
Daniel Spoel - Permanent Forum of the civil society
Simon Stocker - Eurostep
Sabine Von Zanthier - Evangelischen Kirche in Deutschland
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EUROPEAN FORUM FOR THE SOCIAL PARTNERS ON THE FUTURE OF THE 
EUROPEAN UNION 21/03/06

The purpose of the forum was to stimulate a dialog with European organizations' of the social 
partners on priority questions raised in the European Parliament resolution of 19 January 2006 on 
the period of reflection, notably the questions addressing globalisation and the future of the 
European social and economic model.

programme

Contributions Rainer Plassmann - Centre Européen des Entreprises à participation publique 
et des entreprises d'intérêt économique général (CEEP)
Maria Helena André - European Trade Union Confederation (ETUC)
Arnaldo Abruzzini - Eurochambres
Xavier Durieu - EuroCommerce
Philippe de Buck - Union of Industrial and Employers' Confederations of 
Europe (UNICE)

THE FUTURE OF THE CONSTITUTIONAL PROCESS OF THE EUROPEAN UNION 13-14/10/05

The presentations of the experts, who focused on very different aspects, fuelled the discussion on 
how to approach the European Union’s constitutional future. The symposium, which was organised 
within the framework of the own-initiative report by Mr Andrew Duff and Mr Johannes 
Voggenhuber on the period of reflection following the referenda on the Constitutional Treaty, 
highlighted the fact that, along with the need to initiate a European political debate, the crisis also 
provided the opportunity to give birth to genuine European democracy.

programme

Contributions Christian Franck
Renaud Dehousse
Antonio Missiroli and Guillaume Durand
Sebastian Kurpas
Paul Magnette
Mathias Jopp und Gesa-S. Kuhle
ALDECOA
Sonja Puntscher Riekmann
Jo Shaw
Janis A. Emmanouilidis
Mr Rood
Andrew Moravcsik and Kalypso Nicolaidis
Florence Deloche-Gaudez
Gaëtane Ricard-Nihoul

HEARING ON THE EUROPEAN EXTERNAL ACTION SERVICE 15/03/05

This hearing, organised within the framework of the own-initiative report by Mr Elmar Brok on this 
topic, offered the opportunity for an exchange of views between a number of experts and the 
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members of the Committee on Constitutional Affairs. The speakers stressed the need for the future 
Minister for Foreign Affairs to have a dedicated, effective service to ensure the success of his 
actions. As far as the organisation of the service was concerned, they advocated an appropriate sui 
generis solution to accommodate officials from the Council, the Commission and the diplomatic 
services of the Member States. Important areas, such as trade policy and development policy, 
should continue to be the responsibility of the Commission services. Adequate solutions still 
needed to be found, notably with regard to the budget needed for the new service’s administrative 
expenditure and the question of the relationship between the EU delegations and this service.

programme

Contributions List of guest speakers

HEARING OF CIVIL SOCIETY ON THE DRAFT TREATY ESTABLISHING
A CONSTITUTION FOR EUROPE 25/11/2004

As part of this public hearing, the Committee on Constitutional Affairs listened to a number of 
organisations representing civil society, which by and large had a positive view of the 
Constitutional Treaty. In general, and having highlighted the areas in which the progress made had 
not met expectations, the opinions expressed by the various platforms pointed to the many 
improvements offered by the Constitution.

Contributions EUROCITIES
Platform of five European Associations
Heinrich Hoffschulte
Mr VAN NISTELROOIJ
Alain Wolf
Eurochambres
Social Platform
Act4Europe
“Green Nine” organizations
Human Rights and Democracy NGO Network
Eurostep & Solidar
European Women’s Lobby
EFAH / EFAP & EUROPA NOSTRA
CEPCMAF
Georges Lienard
Church and religious communauties
Active Citizen Network
Panayiotis Demetriou
Margot Wallström


