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Förord
Denna översikt över arbetet i utskottet för konstitutionella frågor under den sjätte valperioden 
(juni 2004–juni 2009) är uppdelad i två delar.

I den första delen, ”Med fokus på en valperiod”, hittar läsaren en kort sammanfattning av de 
viktigaste resolutioner som Europaparlamentet har antagit på initiativ av utskottet för 
konstitutionella frågor samt de betänkanden som antogs i utskottet men som av olika skäl aldrig 
debatterades eller gick till omröstning i kammaren.

Till varje betänkande som nämns i denna första del finns en länk som gör det möjligt för den som 
önskar fördjupa sig mer i ämnet att konsultera den fullständiga resolutionstexten.

I bilagorna återges mer faktamässig information om utskottets sammansättning, de sammanträden 
som har hållits under valperioden, yttranden som har avgetts till andra utskott, de offentliga 
utfrågningar som har hållits och de arbetsgrupper som har tillsatts. I den elektroniska versionen 
finns länkar till de viktigaste relevanta dokumenten.

De betänkanden om genomförandet av Lissabonfördraget som ännu inte har behandlats eller gått till 
omröstning i kammaren återges i sin aktuella form. Richard Corbetts betänkande om en allmän 
översyn av arbetsordningen, som ska antas i utskottet den 22 april 2009, omnämns bara. En 
uppdaterad version av detta dokument kommer att offentliggöras när dessa texter har antagits. 

Texten färdigställd: 31 mars 2009
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1. Befogenheter och ansvarsområden för utskottet för 
konstitutionella frågor under den sjätte valperioden 
(bilaga VI i Europaparlamentets arbetsordning)

I bilaga VI i Europaparlamentets arbetsordning definieras de olika utskottens befogenheter 
och ansvarsområden. Utskottet för konstitutionella frågor är behörigt i frågor som rör följande 
områden:

1. Institutionella aspekter av den europeiska integrationen, särskilt i samband med 
förberedande och genomförande av konvent och regeringskonferenser.

2. Genomförande av EU-fördraget och utvärdering av hur det fungerar.
3. De institutionella konsekvenserna av unionens utvidgningsförhandlingar.
4. Interinstitutionella förbindelser, däribland granskning av interinstitutionella avtal, som 

avses i artikel 120.2 i arbetsordningen, innan de godkänns i plenum.
5. Enhetlig valordning.
6. Europeiska politiska partier. Utskottet får dock inte inkräkta på presidiets 

behörighetsområde.
7. Fastslående av att det finns en klar risk för att en medlemsstat allvarligt och ihållande 

åsidosätter principer som är gemensamma för medlemsstaterna.
8. Tolkning och tillämpning av arbetsordningen och förslag till ändring av denna.
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2. Med fokus på en valperiod
I sin resolution av den 12 januari 2005 (betänkande Richard Corbett – Inigo Mendez de Vigo), 
godkände Europaparlamentet konstitutionsfördraget med två tredjedelars majoritet och 
konstaterade att konstitutionen ”utgör en bra kompromiss och en avsevärd förbättring av de 
befintliga fördragen” och att den ”kommer att fungera som en stabil och varaktig ram för 
Europeiska unionens framtida utveckling, en ram som kommer att möjliggöra framtida 
utvidgningar och även tillhandahålla de mekanismer som krävs för att genomföra en översyn 
av konstitutionen när detta är nödvändigt”. Parlamentet ser positivt på att konstitutionen 
skapar större tydlighet för medborgarna vad gäller unionens karaktär och mål samt 
beträffande förhållandet mellan unionen och medlemsstaterna (särskilt genom att de 
europeiska rättsakterna förenklas och genom garantierna för att unionen aldrig kommer att bli 
en centraliserad och enväldig ”superstat”). Utvidgningen av områden inom vilka beslut fattas 
med kvalificerad majoritet, det faktum att ordförandeskapet för Europeiska rådet kommer att 
vara på två och ett halvt år, inrättandet av posten som ”unionens utrikesminister”, som ska 
bistås av en gemensam europeisk avdelning för yttre åtgärder, och minskningen av antalet 
kommissionsledamöter från och med 2014 kommer dessutom att öka effektiviteten och 
stärka unionens närvaro på den internationella scenen. Konstitutionen innebär dessutom 
en mer demokratisk union (de nationella parlamenten ges möjlighet att komma med 
invändningar mot lagstiftningsförslag, medbeslutandeförfarandet kommer att tillämpas i större 
utsträckning och Europaparlamentet kommer att välja kommissionens ordförande) och 
utökade medborgerliga rättigheter (inlemmandet av stadgan om de grundläggande 
rättigheterna, anslutningen till Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga 
rättigheterna och de grundläggande friheterna och införandet av ett europeiskt 
medborgarinitiativ, utvidgningen av enskildas tillgång till unionens domstol).

Efter att denna resolution hade antagits skickade utskottet för konstitutionella frågor, inom 
ramen för dialogen med de nationella parlamenten om konstitutionsfördraget, delegationer till 
Storbritannien, Estland, Frankrike, Tjeckien, Polen, Portugal och Luxemburg för att försvara 
parlamentets ståndpunkter och arbeta för en ratificering av konstitutionsfördraget.

Mot bakgrund av den rapport som rådets generalsekreterare, den höge representanten för den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och kommissionen skulle lägga fram för 
Europeiska rådet vid dess möte i juni 2005 om de framsteg som gjorts när det gäller 
förberedelserna för den europeiska avdelningen för yttre åtgärder antog parlamentet den 
26 maj 2005 en resolution i vilken parlamentet gav uttryck för sin övertygelse om att 
avdelningen för yttre åtgärder måste inlemmas i kommissionens tjänsteavdelningar. 
Parlamentet krävde också att personalen på den europeiska avdelningen för yttre åtgärder 
skulle vara sammansatt av tjänstemän på ett fackmässigt och välbalanserat sätt och komma 
från kommissionen, rådets sekretariat och de nationella diplomattjänsterna. Det är inte 
nödvändigt att dra tillbaka befogenheter för yttre förbindelser från alla kommissionens 
generaldirektorat. Kommissionens delegationer och rådets sambandskontor i tredjeland bör 
slås samman till ”EU-ambassader”. Utskottet för konstitutionella frågor och dess 
föredragande, Elmar Brok, anordnade flera diskussioner för att närmare studera frågan men 
överläggningarna gav inget entydigt svar.

Efter folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna, och efter Europeiska rådets 
tillkännagivande av den 18 juni 2005 om att det hade fattat beslut om en period av eftertanke 
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för att tillåta en bred debatt i hela EU, antog Europaparlamentet ett betänkande 
(betänkande Andrew Duff – Johannes Voggenhuber) i vilket det föreslog att den nuvarande 
perioden av eftertanke används till att nylansera konstitutionsprojektet på grundval av en bred 
offentlig debatt om den europeiska integrationens framtid. Parlamentet konstaterade att 
nejrösterna mer tycktes ha varit en missnöjesyttring över det nuvarande tillståndet i unionen 
än en specifik protest mot de konstitutionella reformerna. Man efterlyste en noggrann analys 
av orsakerna till de negativa resultaten i Frankrike och Nederländerna. Både beslutet av de 
medlemsstater och folk som har ratificerat konstitutionen och resultaten i folkomröstningarna 
måste respekteras. För Europaparlamentet utgör Nicefördraget inte en fungerande grund för 
att fortsätta den europeiska integrationsprocessen, och man betonar att det inte kommer att 
vara möjligt att utvidga unionen ytterligare efter Bulgariens och Rumäniens anslutning på 
grundval av detta fördrag. Europaparlamentet avvisar förslag om att bilda kärngrupper av 
medlemsstater medan konstitutionsprocessen pågår. Det påminner om att ett stärkt samarbete 
bör främja förverkligandet av unionens mål, stärka integrationsprocessen och alltid vara öppet 
för alla medlemsstater. Genomförandet av ett sådant samarbete bör för övrigt inte ske på 
bekostnad av ansträngningarna för att utan onödigt dröjsmål nå fram till en konstitution för 
Europa. I resolutionen begär i alla händelser Europaparlamentet att alla tänkbara åtgärder 
vidtas för att se till att konstitutionen träder i kraft under 2009.

I sin resolution om nästa steg under perioden av eftertanke, som antogs inför 
Europeiska rådets möte den 15–16 juni 2006, bekräftar Europaparlamentet sitt åtagande att få 
till stånd en konstitutionell överenskommelse före valet till Europaparlamentet 2009. 
Parlamentet varnar för försök att riva upp den övergripande kompromiss som uppnåddes inom 
ramen för konstitutionsfördraget. Det bekräftar att det motsätter sig att man bitvis genomför 
delar av överenskommelsen om det konstitutionella paketet och även att man omedelbart 
inrättar kärngrupper med vissa medlemsstater för att på så sätt kringgå det konstitutionella 
förfarandet för unionen i dess helhet. Europeiska rådet uppmanas att efter denna period av 
eftertanke övergå till en period av analys för att man senast under andra halvan av 2007 ska 
kunna fatta ett entydigt förslag när det gäller hur man ska gå vidare med 
konstitutionsfördraget. Eftersom en omfattande debatt ännu inte har dragits igång överallt i 
EU, särskilt inte i alla de medlemsstater som ännu inte har ratificerat konstitutionsfördraget, 
uppmanar Europaparlamentet Europeiska rådet att försöka nå fram till tydliga åtaganden från 
samtliga medlemsstater när det gäller de åtgärder med vars hjälp de avser att skapa och föra en 
öppen och strukturerad allmän debatt inriktad på huvudfrågorna kring det framtida Europa. De 
medlemsstater som ännu inte avslutat ratificeringsförfarandet ombeds att inom perioden av 
eftertanke ta fram trovärdiga alternativ för hur de har för avsikt att föra utvecklingen framåt. 
Det föreslås att Europeiska rådet, så fort det politiska programmet tillåter, vidtar åtgärder för 
att möjliggöra en dialog med representanterna för de länder i vilka folkomröstningen om 
konstitutionsfördraget fick ett negativt resultat för att utreda om och under vilka 
omständigheter det vore möjligt för dem att återuppta ratificeringsförfarandet. Kommissionen 
uppmanas att stödja denna strategi och att inför Europeiska rådet presentera en färdplan för 
hur man på bästa sätt genomför den.

Utskottet för konstitutionella frågor har genom sina samordnare varit starkt delaktigt när det 
gäller att nå det samförstånd som gjorde det möjligt för Europaparlamentets talman att 
underteckna Berlinförklaringen. I denna förklaring fastställdes ”målet att förankra 
Europeiska unionen på nya gemensamma grunder före valet till Europaparlamentet 2009”.
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I juni 2007 antog Europaparlamentet en resolution om en färdplan för EU:s konstitutionella 
process (betänkande Elmar Brok – Enrique Baron Crespo). I resolutionen betonas att två 
tredjedelar av medlemsstaterna redan har ratificerat konstitutionsfördraget och att ytterligare 
fyra tydligt har uttryckt att de står bakom bestämmelserna i det. Europaparlamentet bekräftar 
sitt åtagande om att nå en uppgörelse under den pågående konstitutionella processen i EU, 
möjligtvis med ett annat utseende, men som tar hänsyn till de svårigheter som har uppstått i 
några medlemsstater. Mot bakgrund av detta stöder parlamentet det tyska ordförandeskapets 
ansträngningar att sammankalla en regeringskonferens och fastställa en färdplan som 
innehåller ett förfarande, ett tydligt mandat och en målsättning att nå en överenskommelse 
före årets slut. I resolutionen slår parlamentet fast att det kommer att avvisa ett 
förhandlingsresultat som, jämfört med konstitutionsfördraget, skulle leda till en minskning av 
skyddet av medborgarnas rättigheter (det insisterar särskilt på att stadgan om de 
grundläggande rättigheterna behålls), liksom till mindre demokrati, insyn och effektivitet i 
unionens verksamhet. Det erinrar om att parlamentet i egenskap av EU:s enda direkt folkvalda 
institution måste delta i regeringskonferensen på alla nivåer. Europaparlamentet påminner om 
att det är positivt till konventmekanismen om stats- och regeringscheferna beslutar att 
genomföra en grundläggande omarbetning av de befintliga texterna och påpekar att det är 
nödvändigt att behålla de grundläggande principerna om parlamentarisk medverkan, 
involvering av det civila samhället och full insyn.

Efter två års eftertanke om Europas framtid stod det fast att det var nödvändigt att trygga och 
förbättra innehållet i de nya idéer som fastställdes i konstitutionsfördraget när det gäller 
demokrati, effektivitet och insyn för att garantera att Europeiska unionen fungerar väl, stärka 
dess ställning i världen och se till att rättigheterna för dess medborgare förbättras. Detta är 
Europaparlamentets ståndpunkt i resolutionen om sammankallandet av 
regeringskonferensen (betänkande Jo Leinen). I resolutionen beklagar Europaparlamentet 
emellertid att vissa viktiga delar som man enades om redan vid regeringskonferensen 2004 går 
förlorade och att mandatet gör det möjligt att i högre grad låta vissa medlemsstater välja att 
inte delta i genomförandet av vissa centrala bestämmelser i de planerade fördragen 
(exempelvis att inte delta i stadgan om de grundläggande rättigheterna). Europaparlamentet 
välkomnar emellertid att mandatet till stor del tryggar innehållet i konstitutionsfördraget, 
särskilt unionens ställning som en enda juridisk person och avskaffandet av pelarstrukturen, 
utvidgningen av omröstning med kvalificerad majoritet i rådet och parlamentets och rådets 
medbeslutande, inslagen av deltagandedemokrati, den rättsligt bindande karaktären hos 
stadgan om de grundläggande rättigheterna, förbättringen av samstämmigheten i unionens 
yttre åtgärder och det välavvägda institutionella paketet. Det välkomnar även införandet av 
vissa nya element i fördragen, till exempel att uttryckligen nämna klimatförändringar och 
solidaritet på energiområdet. Medlemsstaterna uppmanas att inte frångå de åtaganden som de 
kommit överens om vid Europeiska rådet och regeringskonferensen uppmanas att slutföra sitt 
arbete före slutet av 2007, så att det nya fördraget kan träda i kraft i god tid före valet till 
Europaparlamentet 2009.

Framtidsutsikterna för stadgan för de grundläggande rättigheterna har hela tiden varit ett 
område av intresse för parlamentet. För att Lissabonfördraget ska hänvisa till stadgan som ett 
rättligt bindande dokument antog parlamentet, utöver sin resolution om sammankallandet av 
regeringskonferensen, en resolution (betänkande Jo Leinen) i vilken man gav 
Europaparlamentets talman mandat att innan reformfördraget undertecknas, högtidligt 
proklamera stadgan tillsammans med de övriga institutionerna. Dessutom uppmanades Polen 
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och Förenade kungariket att göra sitt yttersta för att ändå nå ett samförstånd om att stadgan 
ska tillämpas fullt ut.

Europaparlamentet välkomnade Lissabonfördraget som ett positivt steg för unionens framtid 
(betänkande Richard Corbett – Inigo Mendez de Vigo). Fördraget utgör en avsevärd 
förbättring av de gällande fördragen och det ger unionen en ökad beslutsförmåga och 
förbättrar möjligheterna att i demokratisk ordning utkräva ansvar av unionen (genom att 
Europaparlamentets och de nationella parlamentens roller stärks). Dessutom innebär fördraget 
att EU-medborgarnas rättigheter gentemot unionen stärks och att unionens institutioner kan 
fungera på ett mer effektivt sätt. Europaparlamentet ställer sig bakom fördraget och anser att 
Lissabonfördraget kommer att fungera som en stabil ram som gör det möjligt att fortsätta att 
utveckla unionen i framtiden, trots den utbredda besvikelsen över att planerna på en 
konstitution övergavs och därmed även vissa av dess särdrag, att viktiga delar av det nya 
fördraget, såsom ikraftträdandet av det nya omröstningssystemet i rådet, sköts upp och att 
åtgärder som är specifikt inriktade på särskilda enskilda medlemsstater infördes i fördraget 
(exempelvis förlängningen av ”opt-in”-arrangemangen för två medlemsstater när det gäller 
polissamarbete och straffrättsligt samarbete, införlivandet av det protokoll som begränsar 
stadgans effekter på två medlemsstaters nationella lagstiftning). Europaparlamentet begär att 
fördraget ska träda i kraft den 1 januari 2009 och att alla måste göra sitt yttersta, i 
överensstämmelse med principen om lojalt samarbete, för att på ett lättbegripligt och objektivt 
sätt informera EU-medborgarna om innehållet i fördraget.

Trots förseningarna i processen för att ratificera Lissabonfördraget började Europaparlamentet 
förbereda för fördragets ikraftträdande när Europeiska rådet vid sitt möte i december 2008 
hade öppnat vägen för en ny folkomröstning i Irland. Detta skedde genom att parlamentet 
ställde sig bakom tre betänkanden1 i slutet av valperioden. Betänkandena handlar om 
parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget, Lissabonfördragets 
konsekvenser för utvecklingen av Europeiska unionens institutionella balans och utvecklingen 
av förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten enligt 
Lissabonfördraget. Arbetet avseende avdelningen för yttre åtgärder har emellertid avbrutits i 
väntan på resultatet av den andra folkomröstningen i Irland.

Betänkandet om parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av 
Lissabonfördraget (föredragande Jo Leinen) har ett bredare innehåll än de övriga 
betänkandena om genomförandet av Lissabonfördraget och innefattar yttranden från samtliga 
andra parlamentsutskott. I betänkandet välkomnas att Lissabonfördraget på ett betydande sätt 
kommer att stärka EU:s demokratiska legitimitet genom att parlamentets 
medbeslutandebefogenheter utvidgas (framför allt när det gäller frihet, säkerhet och rättvisa 
och på jordbruksområdet). När det gäller budgeten innebär avskaffandet av uppdelningen i 
obligatoriska och icke-obligatoriska utgifter att budgeten som helhet måste antas gemensamt 
av parlamentet och rådet. Det nya samtyckesförfarandet, de nya befogenheterna när det gäller 
att välja kommissionens ordförande och de nya kontrollbefogenheterna välkomnas också. 
Slutligen anges det i betänkandet att parlamentet kommer att använda sig av sin nya möjlighet
att ta initiativ till ändringar av fördragen när nya utmaningar gör detta nödvändigt. 
Parlamentet uppmanar dessutom de övriga institutionerna att ingå ett interinstitutionellt avtal 

                                               
1 Dessa betänkanden har ännu inte behandlats eller gått till omröstning i kammaren. Texterna baseras på omröstningen i 
utskottet.
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om ett arbetsprogram för parlamentets och kommissionens nästa mandatperiod samt de 
genomförandebestämmelser som ska antas för att göra det nya fördraget till en framgång.

Utvecklingen av förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten enligt Lissabonfördraget (föredragande Elmar Brok) har också varit föremål 
för ett betänkande. I betänkandet välkomnar utskottet de nya rättigheter som de nationella 
parlamenten har fått, framför allt rätten att granska om subsidiaritetsprincipen följs (genom 
förfarandena med ”gult kort” och ”orange kort”), vilket för första gången ger nationella 
parlament en definierad roll i EU-frågor. I betänkandet välkomnas de senaste årens framsteg i 
utvecklingen av samarbete och parlamentet påpekar att parlamentsutskotten bör spela en roll 
när det gäller att systematiskt utveckla ett ”permanent nätverk av utskott som har samma 
behörighetsområden”. Man har även för avsikt att ställa en tillräcklig budget till förfogande 
för utskottens möten med motsvarande utskott i de nationella parlamenten. Nationella 
parlament uppmanas att införa innovationer som att exempelvis ge 
Europaparlamentsledamöterna rätt att en gång om året bjudas in att tala under de nationella 
parlamentens plenarsammanträden, att delta i de olika fackutskottens sammanträden när dessa 
diskuterar relevanta aspekter av EU:s lagstiftning eller delta i respektive politiska gruppers 
möten. Avslutningsvis behandlas Cosacs roll. 

I betänkandet om Lissabonfördragets konsekvenser för utvecklingen av 
Europeiska unionens institutionella balans (föredragande Jean-Luc Dehaene) görs en 
inventering av Lissabonfördragets konkreta effekter för förhållandet mellan institutionerna 
och ett antal rekommendationer ges för att se till att de nya institutionella bestämmelserna 
genomförs på rätt sätt. I betänkandet välkomnar parlamentet att befogenheterna för varje 
institution klargörs och att den centrala kärnan i varje institutions funktioner förstärks. Men 
parlamentet påpekar samtidigt att den nya institutionella ramen kräver ett förstärkt samarbete. 
Förekomsten av två permanenta ordförandeskap (Europeiska rådets ordförande och den höge
representanten som fungerar som ordförande för rådet (utrikes frågor)) och ett roterande 
rådsordförandeskap är förbättringar som kan leda till större samstämmighet och effektivitet, 
men som också kräver ett nära samarbete mellan de olika ordförandeskapen. En tidsplan 
föreslås för nomineringar till de viktigaste befattningarna (kommissionens ordförande, den 
höga representanten, kommissionen, Europeiska rådets ordförande) från och med 2014. När 
det gäller nomineringsförfarandet 2009 anges i betänkandet att om Europeiska rådet skulle 
inleda förfarandet för att utse ordföranden för den nya kommissionen direkt efter valet till 
Europaparlamentet skulle den var tvungen att höra det nyvalda Europaparlamentet för att 
respektera parlamentets nya befogenheter enligt Lissabonfördraget. Vid ett positivt resultat i 
den andra folkomröstningen i Irland bör det formella godkännandet av den nya kommissionen 
endast ske efter ikraftträdandet av Lissabonfördraget. När det gäller övergångsbestämmelserna 
om Europaparlamentets sammansättning, vilka godkändes av Europeiska rådet vid dess möte 
den 11–12 december 2008, anges det slutligen i betänkandet att det fordras en ändring i 
primärrätten för att dessa bestämmelser ska kunna genomföras. Dessutom påpekas att 
Lissabonfördraget ger Parlamentet nya befogenheter på detta område och att parlamentet vid 
behov avser att till fullo hävda sina rättigheter i detta hänseende.

Utöver de institutionella aspekterna har Europaparlamentet även antagit en rad betänkanden 
inom ramen för sina förbindelser med de övriga institutionerna. Parlamentets förfarande 
för att godkänna (offentlig utfrågning) nominerade kommissionsledamöter infördes 1994 och 
ger kommissionen större demokratisk legitimitet. I Europaparlamentet resolution om 
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riktlinjer för godkännande av Europeiska kommissionen (betänkande Andrew Duff) 
fastställs en rad principer och regler för detta förfarande. Dessa principer infördes sedan i 
Europaparlamentets arbetsordning (betänkande Andrew Duff) genom en ny bilaga som 
fastställer kriterier och förfaranden för utfrågningar, bedömning och omröstning för att 
godkänna eller förkasta den nya Europeiska kommissionen eller ändra kommissionens 
sammansättning. 

Under valperioden har Europaparlamentet och kommissionen ingått ett nytt ramavtal. 
Europaparlamentet antog dessutom en gemensam förklaring om praktiska bestämmelser för 
medbeslutandeförfarandet och ett beslut om ändring av beslut 1999/468/EG om de 
förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

Europaparlamentet välkomnar ingåendet av ramavtalet mellan Europaparlamentet och 
kommissionen (betänkande Jo Leinen) som gör ramavtalet från 2005 mer konsekvent, lägger 
större vikt vid interinstitutionell dialog, ökar insynen och förbättrar vissa av de tekniska 
aspekterna när det gäller det interinstitutionella samarbetet. Ledamöterna betonar att när 
parlamentsledamöterna deltar i EU-delegationer vid internationella konferenser är det viktigt 
att de kan närvara vid EU-interna samordningsmöten. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att gentemot rådet stödja sådana önskningar från parlamentets sida. Dessutom 
insisterar parlamentet på att kommissionen vid framläggandet av riktlinjer om sysselsättning 
avsätter en period på minst två månader så att parlamentet hinner avge ett ordentligt yttrande 
(eftersom den nuvarande tidsplanen är väldigt snäv).

I den gemensamma förklaringen om praktiska bestämmelser för 
medbeslutandeförfarandet (betänkande Jo Leinen) välkomnas de nya bestämmelserna om 
deltagande av företrädare för rådets ordförandeskap i parlamentsutskottens sammanträden. 
Principen att parlamentet och rådet ska samarbeta på likställd fot när det gäller den juridiska 
och språkliga granskningen bekräftas. Gemensamma pressmeddelanden kommer att skickas ut 
och presskonferenser ska anordnas för att meddela att arbetet framgångsrikt slutförts och 
undertecknandet av viktiga antagna rättsakter ska i största möjliga utsträckning göras vid en 
gemensam ceremoni i närvaro av medierna. I resolutionen efterlyser parlamentet en metod 
som harmoniserar parlamentsutskottens arbetsrutiner i samband med trepartsmötena genom att 
man fastställer vissa bestämmelser för parlamentsdelegationernas sammansättning och för de 
konfidentialitetskrav som gäller för detta arbete.

När det gäller de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter har Europaparlamentet godkänt utkastet till rådets beslut om 
ändring av beslut 1999/468/EG och ett interinstitutionellt avtal i form av en gemensam 
förklaring om detta beslutsutkast (betänkande Richard Corbett). Syftet är att lägga till ett 
”föreskrivande förfarande med kontroll” till de befintliga kommittéförfarandena. En 
interinstitutionell överenskommelse om tillämpningsföreskrifter för beslut 1999/468/EG, 
ändrat genom beslut 2006/512/EG har också godkänts (betänkande Monica Frassoni), samt 
två betänkanden om ändring av artikel 81 i Europaparlamentet arbetsordning så att 
parlamentet kan utöva sina rättigheter enligt det nya förfarandet under bästa möjliga 
förhållanden (betänkanden av Richard Corbett och Monica Frassoni). I dessa olika 
betänkanden beklagar parlamentet att tillämpningen av beslut 1999/468/EG har varit högst 
otillfredsställande och påminner om att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska 
tillämpas på alla åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar 
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av en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 251 i fördraget. Parlamentet uppmanar rådet och kommissionen att, på områden där det 
råder osäkerhet om huruvida det nya föreskrivande förfarandet med kontroll eller något annat 
kommittéförfarande ska tillämpas, tillämpa det nya föreskrivande förfarandet med kontroll 
och välkomnar det faktum att överenskommelsen tydligare än tidigare definierar 
kommissionens skyldighet att informera parlamentet genom att det fastställs att parlamentet 
ska informeras om kommittéernas arbete på ett sätt som säkerställer öppenhet och effektivitet i 
systemet. Parlamentet delar inte kommissionens åsikt om att förslag till genomförandeåtgärder 
som översänts till parlamentet inte ska offentliggöras förrän omröstning om förslagen ägt rum 
i kommittén och uppmanar kommissionen att offentliggöra alla förslag till 
genomförandeåtgärder så snart de lagts fram formellt. 

Europaparlamentet använde sig av sitt yttrande över kommissionens meddelande om 
resultatet av granskningen av aktuella lagförslag (betänkande Sylvia-Yvonne Kaufmann) 
för att fördjupa sin analys av problemen i samband med tillbakadragande och ändring av 
kommissionens lagförslag. Parlamentet konstaterar att de tre institutionerna inte verkar vara 
överens om exakt vilka befogenheter kommissionen har på detta område, men konstaterar 
samtidigt att kommissionens möjligheter att, inom klart angivna gränser, dra tillbaka ett 
lagförslag under det förfarande som leder fram till ett antagande på ett positivt sätt kan bidra 
till ett effektivare lagstiftningsförfarande. Samtidigt som Europaparlamentet föreslår vissa 
riktlinjer för kommissionens tillbakadragande och ändring av lagförslag (i samband med 
medbeslutandeförfarandet och samarbetsförfarandet får kommissionen inte dra tillbaka ett 
förslag efter det att rådet antagit den gemensamma ståndpunkten, såvida rådet inte överskridit 
sina befogenheter, och kommissionen åtar sig att beakta parlamentets synpunkter och på 
förhand underrätta parlamentet om den avser att på eget initiativ dra tillbaka eller ändra ett 
lagförslag) anser Europaparlamentet att det vore ett steg i rätt riktning för att underlätta 
lagstiftningsförfarandet och dialogen mellan institutionerna att låta institutionerna fastställa de 
allmänna riktlinjerna som ett komplement till de tillämpliga principer som redan slagits fast i 
ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen och det 
interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning. Slutligen understryks det i resolutionen att 
tillbakadragande och ändring av lagförslag måste ligga i gemenskapens intresse och vara 
vederbörligen motiverade.

Inom ramen för sina förbindelser med de övriga institutionerna har Europaparlamentet också 
antagit bestämmelser som rör ombudsmannens ämbetsutövning, tillsynsmyndigheterna och 
publikationsbyrån.

Europaparlamentets beslut om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens 
ämbetsutövning (betänkande Anneli Jäätteenmäki) motiveras framför allt av att det är 
nödvändigt att anpassa ombudsmannens stadga för att undanröja varje tvivel beträffande 
dennes befogenhet att grundligt och opartiskt undersöka påstådda fall av administrativa 
missförhållanden (framför allt tillgång till sekretessbelagda handlingar) och att man måste ta 
hänsyn till de förändringar som skett de senaste åren vad gäller EU-institutionernas och 
EU-organens roll i kampen mot bedrägerier riktade mot EU:s ekonomiska intressen.

Enligt kommissionen siffror finns det 29 europeiska tillsynsmyndigheter. Dessa 
myndigheter har ca 3 800 anställda och en årsbudget på ca 1 100 000 000 euro, varav 
559 000 000 euro utgörs av gemenskapsbidrag. Det är därför förståeligt att deras arbete måste 
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övervakas och Europaparlamentet har antagit en resolution i vilken det välkomnar 
kommissionens förslag till interinstitutionellt avtal om fastställande av ramvillkor för 
EU:s tillsynsmyndigheter och beklagar att rådet inte är villigt att inleda förhandlingar i syfte 
att ingå ett avtal på grundval av kommissionens förslag. Europaparlamentet vidhåller 
dessutom att behandlingen av framtida förslag om inrättande av myndigheter bör utgå från 
vissa principer: konsekvensbedömningar, parlamentarisk kontroll och kommissionens 
politiska ansvar. När det gäller det sistnämnda är parlamentet oroat över att antalet 
decentraliserade myndigheter ständigt ökar, eftersom detta innebär en risk för att 
kommissionens verkställande roll splittras och delas upp på en mängd olika organ som främst 
arbetar på ett mellanstatligt sätt. I oktober 2008 antog Europaparlamentet en strategi för den 
framtida uppgörelsen om de institutionella aspekterna på EU:s tillsynsmyndigheter
(betänkande Georgios Papastamkos). I denna beklagar parlamentet att kommissionen, mot 
bakgrund av rådets vägran att förhandla, har beslutat att dra tillbaka sitt förslag till 
interinstitutionellt avtal och ersätta det med en inbjudan till interinstitutionell dialog som 
kommer att leda till en gemensam strategi. Även om den ”gemensamma strategin” inte 
motsvarar parlamentets förväntningar är parlamentet ändå villigt att delta i arbetsgruppen och 
begär att denna inrättas så snabbt som möjligt. Parlamentet presenterar en icke uttömmande 
lista med punkter som arbetsprogrammet bör innehålla: fastställa objektiva kriterier för att 
utvärdera om en myndighet är nödvändig eller inte, fastställa huruvida alternativet att inrätta 
en myndighet är mer kostnadseffektivt än att låta kommissionens egna tjänsteavdelningar 
utföra ifrågavarande uppgifter, fastställa gränser för myndigheternas självbestämmande och 
att kontinuerligt ompröva behovet. Enligt Europaparlamentet behövs det en tydlig och 
konsekvent gemensam ram för vilken plats tillsynsmyndigheterna i framtiden bör ha inom 
ramen för hur EU styrs. Det behövs också parlamentarisk kontroll av sammansättningen av 
och verksamheten inom tillsynsmyndigheterna

Inom ramen för beviljandet av ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2001 ansåg parlamentet ”att 
det är särskilt svårt att identifiera ett tydligt politiskt ansvar i interinstitutionella organ, vilket 
fallet med publikationsbyrån visar”. Parlamentet uppmanar därför institutionerna, utan att för 
den skull ifrågasätta principen om interinstitutionellt samarbete som möjliggör betydande 
besparingar i EU-budgeten, att ”ändra den rättsliga grunden för interinstitutionella organ på 
sådant sätt att den möjliggör en tydligare fördelning av det administrativa och politiska 
ansvaret”. I sitt beslut av den 19 februari 2009 (betänkande Hanne Dahl) antog parlamentet 
utkastet till beslut om organisationen och driften av Europeiska unionens 
publikationsbyrå. I detta definieras publikationsbyråns befogenheter och uppgifter, 
institutionernas respektive ansvarsområden och de roller som innehas av 
förvaltningskommittén och Publikationsbyråns direktör.

Europaparlamentet anser att det avtal som de tre institutionerna kom överens om den 
4 april 2006 var den enda möjliga kompromissen. Samtidigt påminner det om sin besvikelse 
över att det var de enskilda länders nationella intressen som var den centrala 
förhandlingsfrågan i stället för de gemensamma europeiska målen. Parlamentet antog därför 
det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning 
(betänkande Sérgio Sousa Pinto). Europaparlamentet välkomnade Europeiska rådets beslut att 
uppmana kommissionen att genomföra en fullständig och omfattande översyn som täcker alla 
aspekter på EU:s utgifter och inkomster. Som budgetansvarig vid sidan om rådet avser 
parlamentet att delta fullt ut i denna översyn i syfte att nå en överenskommelse om ett 
finansieringssystem som ger EU möjligheten att avpassa sina målsättningar efter egna medel. 
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Det välkomnade även de framsteg som gjorts avseende förhandlingsståndpunktens tre pelare: 
avstämning av de politiska prioriteringarna mot de ekonomiska behoven, förbättring av 
budgetstrukturen genom ökad flexibilitet och förbättring av kvaliteten på genomförandet av 
EU:s finansiering, samtidigt som parlamentets befogenheter bevaras. Parlamentet är medvetet 
om att det även efter förhandlingarna finns vissa kryphål. Inom ramen för översynen 
2008-2009 anser parlamentet därför att särskilt systemet för egna medel och utgiftssidan 
behöver reformeras snarast för att undvika att nationella intressen kommer att dominera 
framtida svåra förhandlingar. Avslutningsvis upprepade parlamentet sin ståndpunkt att alla 
framtida budgetramar bör fastställas för en femårsperiod som överensstämmer med såväl 
parlamentets som kommissionens valperioder. Europaparlamentet antog därefter en resolution 
i vilken det godkände förslaget till ändring av det interinstitutionella avtalet (betänkande 
Jo Leinen). Ändringen bestod endast av införandet av en fras i det interinstitutionella avtalet 
om att reserven för katastrofbistånd undantagsvis skulle ökas till 479 218 000 euro i löpande 
priser för 2008 för att täcka behoven hos den nya mekanismen för att hantera de kraftigt 
stigande livsmedelspriserna i utvecklingsländerna.

Eftersom EU:s nuvarande institutionella, ekonomiska och politiska struktur inte är anpassad 
för ytterligare utvidgningar står unionen inför problemet att uppfylla sina åtaganden gentemot 
länderna i sydöstra Europa. Detta problem tas upp i betänkandet om institutionella aspekter 
på Europeiska unionens förmåga att integrera nya medlemsstater (betänkande 
Alexander Stubb) och har fått Europaparlamentet att åter bekräfta sitt åtagande att främja 
utvidgningen såsom en historisk möjlighet att säkra freden, säkerheten, stabiliteten, 
demokratin och rättstatsprincipen liksom den ekonomiska tillväxten och välståndet i Europa. 
Parlamentet upprepar sin övertygelse att unionens utvidgning måste ske i takt med dess 
fördjupning om inte syftet med den europeiska integrationsprocessen ska äventyras. Det anser 
inte att Nicefördraget utgör tillräcklig grund för ytterligare utvidgningar och påpekar att EU 
måste reformeras innan ytterligare utvidgningar kan komma i fråga. I betänkandet anges de 
reformer som anses nödvändiga (kvalificerad majoritetsröstning i rådet, ändring av 
rotationssystemet för Europeiska rådets ordförandeskap, val av kommissionens ordförande, 
ökat deltagande av medlemsstaternas parlament, klar och tydlig definition av EU:s värderingar 
och målsättningar, översyn av budgetramen). I betänkandet ifrågasätts begreppet 
”absorptionsförmåga”, vilket vid Europeiska rådets möte i Köpenhamn definierades som 
”unionens förmåga att ta emot nya medlemmar, utan att takten i den europeiska integrationen 
blir lidande”. I stället för detta begrepp föredras termen ”integrationsförmåga”. 
Europaparlamentet understryker att ”integrationsförmåga” inte är ett nytt kriterium för 
kandidatländerna att uppfylla utan en förutsättning för att utvidgningen ska lyckas och för att 
den europeiska integrationsprocessen ska fördjupas. Ansvaret för att förbättra 
”integrationskapaciteten” ligger hos EU och inte hos kandidatländerna. Europaparlamentet 
understryker att de reformer som det förespråkar måste genomföras parallellt med 
ansträngningar för att främja allmänhetens acceptans av utvidgningen, och erinrar om att 
ansvaret för att förklara för allmänheten syftet med och de ömsesidiga fördelarna av 
utvidgningen och Europas enande faller på Europas politiska ledare. Avslutningsvis anser 
parlamentet att Europaparlamentets samtycke, som krävs för att rådet ska kunna agera enligt 
artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen i frågan om anslutningen av nya medlemsstater, 
bör gälla såväl beslutet att inleda förhandlingar som förhandlingarnas slutförande.

I syfte att förbättra den representativa demokratin har Europaparlamentet antagit en rad 
betänkanden om europeiska politiska partier, Europaparlamentets sammansättning och rösträtt 
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vid val Europaparlamentet. I Europaparlamentets resolution om europeiska politiska partier
(betänkande Jo Leinen) konstateras att det finns en klyfta mellan många medborgare och 
gemenskapsinstitutionerna, vilket bland annat beror på att den politiska kommunikationen och 
informationen om Europapolitiken hittills varit otillräcklig. För att råda bot på detta måste de 
politiska partierna på europeisk nivå, som har stor betydelse för bildandet och framförandet av 
en allmän europeisk opinion, bli levande aktörer som arbetar för de europapolitiska 
alternativen och engagerar sig för att medborgarna inte bara deltar i valet till 
Europaparlamentet utan även i det politiska livet i övrigt. För att uppnå detta är det nödvändigt 
att man kommer fram till en riktig europeisk partistadga där partiernas rättigheter och 
skyldigheter fastställs och som gör att de får ställning som juridiska personer. Parlamentet ber 
utskottet för konstitutionella frågor att utarbeta konkreta förslag i detta hänseende. I 
resolutionen, som innefattar en rad ändringar av finansieringssystemet, anges även att man bör 
ta hänsyn till hur stöd till europeiska politiska stiftelser, främjande av de europeiska politiska 
ungdomsorganisationernas och ungdomsrörelsernas roll och införandet av europeiska listor för 
valet till Europaparlamentet kan främja den offentliga debatten om europeisk politik. Dessa 
önskemål från Europaparlamentet beaktades vid ändringen av Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier 
på europeisk nivå 2007. Huvudsyftet med denna förordning är att stärka de politiska 
partiernas långsiktiga ekonomiska planering, främja en diversifiering av de ekonomiska 
resurserna och ge de politiska partierna större flexibilitet inför valet till Europaparlamentet i 
juni 2009. I förordningen definieras även politiska stiftelser på Europanivå och deras roll. 
Ändringen antogs genom en överenskommelse mellan parlamentet och rådet vid första 
behandlingen (betänkande Jo Leinen).

På uppmaning av Europeiska rådet den 21–22 juni 2007 antog Europaparlamentet en 
resolution om Europaparlamentets sammansättning (betänkande Alain Lamassoure, 
Adrian Severin). I resolutionen tar man hänsyn till det nya förfarandet för parlamentets 
sammansättning. Enligt detta förfarande kommer det att finnas ett tak på sammanlagt 
750 platser, en högsta gräns på 96 platser och en lägsta gräns på 6 platser per medlemsstat, 
och man kommer att tillämpa principen att unionens medborgare ska representeras med 
degressiv proportionalitet, som inte definieras i fördraget. Europaparlamentet anser att 
principen om degressiv proportionalitet innebär att kvoten mellan befolkning och antalet 
platser för varje medlemsstat måste variera beroende på staternas respektive 
befolkningsmängd, så att varje ledamot från en medlemsstat med stor befolkning företräder 
fler medborgare än varje ledamot från en medlemsstat med liten befolkning och tvärtom, men 
även att ingen medlemsstat med mindre befolkning kan få fler platser än en stat med större 
befolkning. Med detta som utgångspunkt (som förenar principerna om effektivitet, pluralism 
och solidaritet) föreslås ett system för anpassning till utvecklingen av medlemsstaternas 
befolkningsstorlek utan nya grundläggande omförhandlingar. I bilaga 1 till resolutionen (i 
form av ett utkast till Europeiska rådets beslut) föreslås en fördelning som innebär att ingen 
medlemsstat förutom Tyskland får färre platser. I utkastet ta inte hänsyn till eventuella 
framtida utvidgningar som skulle kunna resultera i att taket tillfälligt överskrids fram till slutet 
av valperioden. Europaparlamentet bekräftar att det föreligger ett nära samband mellan detta 
förslag och ikraftträdandet av Lissabonfördraget och förbehåller sig rätten att, mot bakgrund 
av de reformer av EU-institutionerna som kommer att skrivas in i ändringsfördraget, se över 
sitt godkännande av Europeiska rådets beslut om den nya fördelningen av platser i 
Europaparlamentet.
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Huvudsyftet med förslaget om ändring av direktiv 93/109/EG med avseende på vissa närmare 
bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för 
unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare är att 
åtgärda vissa problem som härrör från dubbelröstning och dubbla kandidaturer. Det föreslås 
att det nuvarande systemet ska avskaffas men att man ska behålla intyget för de 
gemenskapsmedborgare som inte är medborgare i den stat de är bosatta i så att de bara kan 
utöva sin rösträtt eller rätt att kandidera i en medlemsstat. Europaparlamentet (betänkande 
Andrew Duff) stödde denna förenkling men föreslog att det nuvarande förbudet mot att 
kandidera i mer än en medlemsstat bör avskaffas om bosättningsstaten tillåter flera 
kandidaturer. Europaparlamentet har även för avsikt att se till att bosättningsstaten inte
automatiskt är skyldig att förhindra att de medborgare som har förlorat sin rösträtt i en annan 
medlemsstat röstar. I dessa två fall bör det vara upp till den berörda staten att avgöra frågan 
från fall till fall på grundval av sin egen nationella lagstiftning. Därför bör inte förbudet mot 
att kandidera eller utöva sin rösträtt i hemstaten inte leda till ett allmänt förbud i varje 
medlemsstat. Bosättningsstaten får endast föreskriva att unionsmedborgare som har förlorat 
sin valbarhet enligt hemstatens vallag inte heller får kandidera till Europaparlamentet i 
bosättningsstaten om de i enlighet med den statens vallag skulle ha förlorat sin valbarhet för 
samma lagöverträdelse och på samma sätt. 

Inom ramen för samma ämne har utskottet för konstitutionella frågor inlett en debatt om ett 
förslag till ändring av akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av 
ledamöter av Europaparlamentet. Andrew Duffs förslag till betänkande har diskuterats flera 
gånger i utskottet men hann inte antas före utgången av valperioden.

Europaparlamentet har även intresserat sig för deltagandedemokrati. Tillsammans med 
politisk representation och deltagande i valet till Europaparlamentet ska deltagandedemokratin 
uppmuntra till mer debatt och ett mer direkt deltagande av det civila samhället i den 
europeiska integrationen. Parlamentet har behandlat frågan och lagt fram förslag för att 
uppmuntra till debatt mellan medborgarna. I resolutionen om utsikterna för utveckling av 
medborgardialogen enligt Lissabonfördraget (betänkande Genowefa Grabowska) 
uppmärksammas den viktiga roll som det civila samhället spelar i den europeiska 
integrationsprocessen. Europaparlamentet understryker att det behövs en bredare offentlig 
debatt, tillsammans med en mer effektiv medborgardialog och en högre grad av politisk 
medvetenhet, om EU ska kunna uppnå sina politiska målsättningar och föresatser. Parlamentet 
anser att det minst en gång per år bör hållas forum mellan parlamentet och företrädare för det 
civila samhället i respektive medlemsstat och regelbundna möten mellan det civila samhället 
och kommissionens ledamöter. Rådet bör göra det enklare och lättare att ta del av dess arbete 
och EU-institutioner bör föra aktuella register över alla relevanta icke-statliga organisationer. 
Ledamöterna uppmanar EU-institutionerna att i ett interinstitutionellt avtal anta bindande 
riktlinjer för utnämning av företrädare för det civila samhället samt metoder för utformning 
och finansiering av samråd. Kommissionen uppmanas att ta fram ett nytt förslag om 
europeiska föreningar, som ger de europeiska organisationerna från det civila samhället en 
gemensam rättslig grund. Europaparlamentet välkomnar att den representativa demokratin och 
deltagandedemokratin fått en starkare ställning genom att man i Lissabonfördraget infört ett 
”medborgarinitiativ”.

Utskottet för konstitutionella frågor har också uppmanat kommissionen att direkt efter 
ikraftträdandet av Lissabonfördraget lägga fram ett förslag till en klar, enkel och 
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användarvänlig förordning om genomförande av medborgarinitiativet (betänkande 
Sylvia-Yvonne Kaufmann)1. För att undvika sammanblandning med rätten att inge 
framställningar bör förslaget omfatta konkreta instruktioner gällande definitionen av 
medborgarinitiativ. I bilagan till betänkandet återges rekommendationer till kommissionen, 
och parlamentet har beslutat sig för att omedelbart efter antagandet av förordningen undersöka 
hur ett effektivt system för övervakning av medborgarinitiativ skulle kunna inrättas. I 
betänkandet rekommenderas att minst 1/500 av befolkningen i minst en fjärdedel av 
medlemsstaterna bör stödja initiativet för att det ska vara tillåtligt. Alla unionsmedborgare 
som har rösträtt enligt lagstiftningen i den egna medlemsstaten kan delta i europeiska 
medborgarinitiativ. Förfarandet i samband med medborgarinitiativ omfattar följande faser: 
anmälan av initiativet, insamling av stödförklaringarna, inlämnande av initiativet, 
kommissionens ställningstagande och kontroll av den begärda rättsaktens överensstämmelse 
med fördragen. I den första fasen prövar kommissionen det anmälda medborgarinitiativets 
formella tillåtlighet och fattar inom två månader efter anmälan ett beslut om huruvida 
initiativet är tillåtligt. Enskilda stödförklaringar måste samlas in inom ett år, med början den 
första dagen i den tredje månaden efter beslutet om anmälan av medborgarinitiativet. Varje 
stödförklaring kan nämligen återkallas fram till dess att fristen för insamling av 
stödförklaringar löper ut. Kommissionen prövar sedan huruvida det anmälda 
medborgarinitiativet kan anses vara representativt. Den fattar sitt beslut inom två månader. I 
nästa fas går kommissionen, under högst tre månader, ingående igenom ärendet i 
medborgarinitiativet. För att öka öppenheten fastställs det i betänkandet att kommissionen ska 
behandla innehållet i ett medborgarinitiativ först efter det att en rapport om initiativets 
finansiering har lagts fram (öppenhetsrapport).

Europaparlamentet behandlade även problemet med medborgarnas bristande deltagande i den 
europeiska integrationen. I ett betänkande av Andrzej Wielowieyski undersökte parlamentet 
olika sätt att lösa den europeiska integrationens legitimitetskris. Ett seminarium anordnades 
men utskottet beslutade att inte anta något betänkande före utgången av valperioden.

Intressegruppernas roll i beslutsfattandet växer stadigt och i sin resolution om utvecklingen 
av en ram för den verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper 
(lobbyverksamhet) vid Europeiska unionens institutioner (betänkande Alexander Stubb, 
Ingo Friedrich) erkänner parlamentet att företrädare för olika intressegrupper spelar en viktig 
roll i den öppna och pluralistiska dialog som ett demokratiskt system vilar på. Parlamentet 
understryker behovet av öppenhet och framhåller att öppet och lika tillträde till alla 
EU-institutioner är en nödvändig förutsättning för att unionen ska kunna åtnjuta legitimitet 
och förtroende bland sina medborgare och att öppenheten är nödvändig både i institutionernas 
eget arbete och bland lobbyisterna. Parlamentet välkomnar kommissionens förslag till ett mer 
strukturerat regelverk för olika intressegruppers företrädare och ställer sig bakom inrättandet 
av ett enda register där lobbyister kan registrera sig. Europaparlamentet rekommenderar en 
interinstitutionell överenskommelse om ett gemensamt obligatoriskt register, eller åtminstone 
att rådet, kommissionen och parlamentet erkänner varandras register. Parlamentet har även 
tagit del av kommissionens utkast till uppförandekod och påminner kommissionen om att 
parlamentet redan har haft ordningsregler i tio år och uppmanar kommissionen att förhandla 
med parlamentet om införandet av en gemensam uppförandekod. Parlamentet föreslår att det 

                                               
1 Detta betänkanden har ännu inte behandlats eller gått till omröstning i kammaren. Föreliggande sammanfattning 
baseras på den text som var föremål för omröstningen i utskottet.
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inrättas en gemensam arbetsgrupp som ska diskutera följderna av ett gemensamt register och 
utarbeta en gemensam uppförandekod. I resolutionen efterlyses dessutom större öppenhet när 
det gäller tvärpolitiska grupper, som inte på något sätt bör betraktas som parlamentariska 
organ.

På regelområdet, utgör den allmänna översynen av Europaparlamentets arbetsordning 
(betänkande Richard Corbett) den viktigaste ändringen. Syftet är både att anpassa 
arbetsordningen till besluten från arbetsgruppen om reformen av parlamentet och att förbereda 
institutionen på ikraftträdandet av Lissabonfördraget. Betänkandet håller för närvarande på att 
slutföras och väntar fortfarande på att antas i utskottet innan det kan behandlas och gå till 
omröstning i kammaren.

Utöver detta betänkande har Europaparlamentet under valperioden gjort flera andra ändringar 
av specifika aspekter i arbetsordningen. Det har exempelvis antagit en bestämmelse om 
rättelser som har formulerats på ett sådant sätt att den täcker in alla typer av språkfel eller 
sakfel i ett pågående lagstiftningsförfarande, ett förfarande som inte är av lagstiftningskaraktär
eller ett interinstitutionellt avtal (betänkande Richard Corbett). I ett annat betänkande 
(betänkande Gérard Onesta) ändrade Europaparlamentet ordningsreglerna för sina ledamöter 
för att undvika vissa extrema former av offentliga missnöjesyttringar inne i kammaren som 
skulle kunna misskreditera parlamentet (framför allt häcklande och häftiga dispyter), utan att 
detta berör yttrandefriheten i parlamentet eller hindrar en livlig debatt. Artiklarna 3 och 4 om 
valprövning och mandatets varaktighet har ändrats (betänkande Pahor Borut) till följd av 
en ändring av akten av den 20 september 1976 så att parlamentet kan hantera uppenbara 
oförenligheter och alla ledamöter kan tillträda sitt uppdrag i parlamentet från och med 
öppnandet av det första sammanträdet efter valet. Behovet av en förenkling av 
gemenskapslagstiftningen gjorde att Europaparlamentet (betänkande Marie-Line Reynaud) 
var tvungen att ändra artikel 80 i arbetsordningen om kodifiering av gemenskapslagstiftning 
och att införa en ny artikel där ett förfarande för att behandla omarbetade förslag fastställs. 
Dessa ändringar speglar parlamentets beslutsamhet att i högre grad bidra till att revitalisera 
förenklingsprocessen som en del av sitt initiativ ”Bättre lagstiftning”. Genom ändringen av 
artikel 139 i arbetsordningen (betänkande Ingo Friedrich) förlängde Europaparlamentet 
övergångsbestämmelserna om tillgången på (tillräckligt många) tolkar och översättare för alla 
EU:s officiella språk till utgången av valperioden. Parlamentet bekräftar emellertid att 
förverkligandet av en fullt utvecklad flerspråkighet förblir EU:s grundläggande mål och i 
princip den regel som ska tillämpas i unionen. Ändringen av artikel 201.1 syftar till att göra 
det möjligt för utskottsordförande att hänvisa en fråga till behörigt utskott vid tveksamheter 
vid tillämpningen eller tolkningen av arbetsordningen (betänkande Richard Corbett). 
Europaparlamentet har ändrat arbetsordningen mot bakgrund av ledamotsstadgan, som 
kommer att träda i kraft 2009 (betänkande Ingo Friedrich). Från och med detta datum kommer 
bestämmelserna om kostnadsersättning och andra ersättningar till ledamöterna att baseras på 
artikel 9–23 och 27–28 i ledamotsstadgan och inte längre på parlamentets rätt att fastställa 
sina egna bestämmelser. Andra ändringar rör möjligheten för enskilda ledamöter att lägga 
fram förslag till gemenskapsrättsakter inom ramen för parlamentets initiativrätt. Ett sådant 
förslag ska inges till talmannen, som ska hänskjuta det till det behöriga utskottet för 
behandling. Dessutom ändras förfarandet för översättning av ändringsförslag och en ny punkt 
om personliga intressekonflikter införs i bilagorna till arbetsordningen. Artikel 29 om 
bildande av politiska grupper har ändrats (betänkande Richard Corbett). Tröskeln för att 
bilda en grupp höjs till 25 ledamöter från minst en fjärdedel av medlemsstaterna. När antalet 
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ledamöter i en grupp är mindre än tröskelvärdet kan talmannen efter medgivande av 
talmanskonferensen bevilja gruppen rätt att finnas kvar fram till parlamentets nästa 
konstituerande sammanträde om den företräder minst en femtedel av medlemsstaterna och har 
funnits i mer än ett år. Ändringen av artikel 47 i arbetsordningen har till syfte att fastställa hur 
samarbetet mellan flera associerade utskott som behandlar ett och samma ärende ska 
bedrivas (betänkande Richard Corbett). Det fastställs att den ordförande, den föredragande 
och de föredragande av yttrande som berörs ska sträva efter att tillsammans fastställa vilka 
delar av texten som faller inom respektive utskotts exklusiva behörighetsområde och vilka 
delar av texten som faller inom ett gemensamt behörighetsområde samt komma överens om 
hur samarbetet dem emellan ska bedrivas. Det ansvariga utskottet ska utan omröstning godta 
ändringsförslag från ett associerat utskott om förslagen rör frågor faller inom det associerade
utskottets exklusiva behörighetsområde. Om ett förlikningsförfarande inleds ska de 
associerade utskottens föredragande avslutningsvis ingå i parlamentets delegation. Unionens 
symboler (flaggan, hymnen, mottot, Europadagen den 9 maj) har använts i över 30 år av alla 
europeiska institutioner och antogs formellt av Europeiska rådet 1985. Det var därför logiskt 
för Europaparlamentet att ändra arbetsordningen (betänkande Carlos Carnero Gonzalez) för 
att fastställa regler för parlamentets användning av dessa symboler. De flesta ändringarna i 
beslutet om arbetet i kammaren och användningen av initiativbetänkanden (betänkande 
Richard Corbett) bygger på förslag som har utarbetats av arbetsgruppen för en reform av 
parlamentet. De är huvudsakligen av teknisk karaktär och rör reformen av förfarandet för 
frågor för skriftligt besvarande till rådet och kommissionen, införandet av en ny artikel om en 
kortfattad redogörelse för ett betänkande som inte behöver tas upp i en omfattande debatt, ökat 
synliggörande av parlamentet i debatter och ändring av artiklarna om initiativbetänkanden.

Parlamentet har dessutom antagit flera beslut om tolkning av arbetsordningens bestämmelser 
om sluten omröstning (betänkande Marie-Line Reynaud), lösning av behörighetskonflikter, 
framför allt i samband med ärenden som inte är av lagstiftningskaraktär (betänkande 
Ingo Friedrich), ordningsfrågor (Jo Leinen), skriftliga förklaringar (betänkande Richard 
Corbett), förfaranden vid domstolen (betänkande Costas Botopoulos), talmannens uppgifter 
(betänkande Jo Leinen), utskottens presidier (betänkande Mauro Zani), utskottens uppgifter 
(Jo Leinen), beslutförhet (betänkande Jo Leinen), associerade utskott och 
samtyckesförfarandet (betänkande Jo Leinen).
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3. Konstitutionella frågor
A. Fördrag och regeringskonferensen

aa. Konstitutionsfördraget
− Europaparlamentets resolution av den 14 oktober 2004 om ratificeringen av 

fördraget om en konstitution för Europa och hur informationen om fördraget 
bör skötas (B6-0067/2004) 23

− Europaparlamentets resolution av den 12 januari 2005 om fördraget om 
upprättande av en konstitution för Europa (2004/2129(INI)) –
Betänkande Íñigo Méndez De Vigo – Richard Corbett 25

− Europaparlamentets resolution av den 26 maj 2005 om de institutionella 
aspekterna av inrättandet av en europeisk avdelning för yttre åtgärder 
(B6-0320/2005) 33

− Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2006 om perioden av 
eftertanke: struktur, teman och ramar för en utvärdering av debatten om 
Europeiska unionen (2005/2146(INI)) – Betänkande Andrew Duff / 
Johannes Voggenhuber 35

− Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2006 om nästa steg under 
perioden av eftertanke och analys om Europas framtid 
(B6-0327/2006) 42

− Europaparlamentets resolution av den 7 juni 2007 om en färdplan för EU:s 
konstitutionella process (2007/2087(INI)) 
– Betänkande Elmar Brok / Enrique Barón Crespo 45

ab. Stadgan om de grundläggande rättigheterna

– Europaparlamentets beslut av den 29 november 2007 om Europaparlamentets 
godkännande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna (2007/2218(ACI))  – Betänkande Jo Leinen 51

Bilaga: Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 54

ac. Lissabonfördraget och genomförandet av detta

− Europaparlamentets resolution av den 11 juli 2007 om sammankallandet av 
regeringskonferensen: Europaparlamentets yttrande (artikel 48 i 
EU-fördraget) (2007/0808(CNS)) – Betänkande Jo Leinen 67

− Europaparlamentets resolution 20 februari 2008 om Lissabonfördraget 
(2007/2286(INI)) – Betänkande Richard Corbett / Íñigo Méndez De Vigo 71

− Betänkande om parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av 
Lissabonfördraget (2008/2063(INI)) – Betänkande Jo Leinen 79
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− Betänkande om utvecklingen av förbindelserna mellan Europaparlamentet 
och de nationella parlamenten enligt Lissabonfördraget (2008/2120(INI)) –
Betänkande Elmar Brok 92

− Betänkande om Lissabonfördragets konsekvenser för utvecklingen av 
Europeiska unionens institutionella balans (2008/2073(INI)) – Betänkande 
Jean-Luc Dehaene 98

− Förslag till Europaparlamentets resolution om den fortsatta ratificeringen av 
Lissabonfördraget (AFCO/6/68955) (resolutionen har inte behandlats i 
kammaren) 112

B. Förbindelser med övriga institutioner
ba. Europeiska kommissionen
Ramavtal mellan Europaparlamentet och kommissionen

− Europaparlamentets beslut av den 26 maj 2005 om översynen av ramavtalet 
mellan Europaparlamentet och kommissionen (2005/2076(ACI)) 
– Betänkande Jo Leinen 114

Bilaga: Ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
kommissionen 117

Riktlinjer för godkännande av Europeiska kommissionen

− Europaparlamentets resolution av den 1 december 2005 om riktlinjer för 
godkännande av Europeiska kommissionen (2005/2024(INI)) 
– Betänkande Andrew Duff 130

Aktuella lagförslag

− Europaparlamentets resolution av den 16 maj 2006 om resultatet av 
granskningen av aktuella lagförslag (2005/2214(INI)) – Betänkande 
Sylvia-Yvonne Kaufmann 133

Medbeslutandeförfarandet

− Europaparlamentets beslut av den 22 maj 2007 om ingående av en gemensam 
förklaring om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet 
(2005/2125(ACI)) – Betänkande Jo Leinen 138

Bilaga: Gemensam förklaring om praktiska bestämmelser för 
medbeslutandeförfarandet (artikel 251 i EG-fördraget) 140

Kommissionens genomförandebefogenheter (kommittéförfarandet)

− Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 juli 2006 om utkastet 
till rådets beslut om ändring av beslut 1999/468/EG om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter 
(2002/0298(CNS)) – Betänkande Richard Corbett 146
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− Europaparlamentets beslut av den 6 juli 2006 om ingåendet av ett 
interinstitutionellt avtal i form av ett gemensamt uttalande om förslaget till 
rådets beslut om ändring av beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall 
tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (nytt 
föreskrivande förfarande med kontroll)) (2006/2152(ACI)) – Betänkande
Richard Corbett 147

Bilaga: Uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen 149

– Europaparlamentets beslut av den 8 maj 2008 om ingående av en 
interinstitutionell överenskommelse mellan Europaparlamentet och 
kommissionen om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG om 
de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter, ändrat genom beslut 2006/512/EG 
(2008/2002(ACI)) – Betänkande Monica Frassoni 153

bb. Övriga institutioner
Ombudsmannen

− Europaparlamentets resolution av den 18 juni 2008 om antagande av 
Europaparlamentets beslut om ändring av Europaparlamentets 
beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och 
allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (2006/2223(INI)) –
Betänkande Anneli Jäätteenmäki 161

− Bilaga: Europaparlamentets beslut om ändring av Europaparlamentets beslut 
94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och 
allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning 162

Publikationsbyrån

− Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 19 februari 2009 om 
utkastet till Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, 
revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och 
Regionkommitténs beslut om organisationen och driften av Europeiska 
unionens publikationsbyrå (2008/2164(ACI)) – Betänkande Hanne Dahl 167

Bilaga: Utkast till Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, 
revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och 
Regionkommitténs beslut 169

− Europaparlamentets resolution av den1 december 2005 om kommissionens 
förslag till interinstitutionellt avtal om fastställande av ramvillkor för EU:s 
tillsynsmyndigheter (B6-0634/2005) 179

− Europaparlamentets resolution av den 21 oktober 2008 om en strategi för den 
framtida uppgörelsen om de institutionella aspekterna på EU:s 
tillsynsmyndigheter (2008/2103(INI)) – Betänkande Georgios Papastamkos 182
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bc. Kommunikationspolitik

− Europaparlamentets beslut av den 9 oktober 2008 om godkännande av den 
gemensamma förklaringen om samarbete för kommunikation om Europa 
(2007/2222(ACI))– Betänkande Jo Leinen (preliminär version) 190

Bilaga: Samarbete för kommunikation om Europa 192

bd. Budgetdisciplin och ekonomisk fövaltning

− Europaparlamentets beslut av den 17 maj 2008 om det interinstitutionella 
avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning -
2006/2028(ACI)) – Betänkande Sérgio Sousa Pinto 194

Bilaga: Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning 199

− Europaparlamentets beslut av den 18 december 2008 om ett ändringsförslag 
till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund 
ekonomisk förvaltning (2008/2320(ACI)) – Betänkande Jo Leinen 224

Bilaga: Ändring till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund 
ekonomisk förvaltning 225

C. Institutionella aspekter kopplade till utvidgningarna
− Europaparlamentets resolution av den 13 december 2006 om institutionella 

aspekter på Europeiska unionens förmåga att integrera nya medlemsstater 
(2006/2226(INI)) – Betänkande Alexander Stubb 226
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Europaparlamentets resolution av den 14 oktober 2004 om ratificeringen av fördraget om 
upprättande av en konstitution för Europa och hur informationen om fördraget bör skötas 
(B6-0067/2004)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av det förslag till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa som 
godkändes av stats- och regeringscheferna i Europeiska unionens medlemsstater vid 
regeringskonferensen den 18 juni 20041, som utgår från den text som utarbetades av Europeiska 
konventet, och som skall undertecknas i Rom den 29 oktober 2004,

– med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Det avtal som ingicks den 18 juni 2004 är historiskt och det utvidgade EU:s första politiska 
handling av tyngd. Detta avtal lägger grunden för ett förnyat EU med ökad demokrati, öppenhet 
och effektivitet.

B. År 2005, 60 år efter andra världskrigets slut och 16 år efter järnridåns fall, har Europa 
återförenats i en anda präglad av fred och frihet och av en allt närmare ekonomisk och politisk 
integration. Drivkraften har varit Europeiska gemenskaperna, sedermera Europeiska unionen, 
och utvidgningarna av dem.

C. Konstitutionen bör presenteras så klart, tydligt och korrekt som möjligt för de europeiska 
medborgarna. Man bör då tydligt visa vilka delar som redan är i kraft och vilka bestämmelser 
som är nya.

1. Europaparlamentet kommer att avge sitt yttrande om konstitutionsfördraget så snart det är 
undertecknat.

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att utarbeta en samordnad strategi för tidsplanen för de 
nationella ratificeringsprocesserna och att dela med sig av bästa metoder för parlamentarisk 
granskning och folkomröstningkampanjer.

3. Europaparlamentet anser att dagarna 5–8 maj 2005 skulle kunna vara lämpliga för de 
folkomröstningar om konstitutionen eller de parlamentsratificeringar som planerats i 
medlemsstaterna (text utgår), eftersom dessa dagar symboliserar både fred i Europa och 
europeisk integration.

4. Europaparlamentet anser att ratificeringsprocessen i alla medlemsstaterna bör vara avslutad i 
juni 2006.

5. Europaparlamentet betonar att det är mycket viktigt att framhäva konstitutionsutkastets 
europeiska dimension i de nationella ratificeringsprocesserna så att man ökar allmänhetens 
känsla för samhörigheten i Europa.

                                               
1 Dokument CIG 87/04.
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6. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att utarbeta en lämplig kampanj- och 
informationsstrategi. Europaparlamentet förklarar sig vara berett att bidra till denna strategi.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen samt medlemsstaternas regeringar och parlament.



DV\779820SV.doc 25/373 PE423.766v01-00

SV



Europaparlamentets resolution av den 12 januari 2005 om fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa (2004/2129(INI)) – Betänkande Íñigo Méndez De Vigo / Richard Corbett 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution:

– med beaktande av Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa (nedan kallat 
”konstitutionen”),

– med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen och Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen, ändrade genom Europeiska enhetsakten samt Maastricht-, 
Amsterdam- och Nicefördragen,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna1,

– med beaktande av förklaringen från Europeiska rådets möte i Laeken2,

– med beaktande av sina resolutioner3 som banar väg för en konstitution för Europa,

– med beaktande av sina resolutioner4 inför tidigare regeringskonferenser samt sina 
resolutioner1 om resultaten av dessa,

                                               
1 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 Europeiska rådets möte i Laeken, Laekenförklaringen om unionens framtid, SN 273/01, 15.12.2001.
3 Resolution av den 14.2.1984 om utkastet till fördrag om Europeiska unionen (EGT C 77, 19.3.1984, s. 53, 
föredragande: Altiero Spinelli, 1-1200/1983);
Resolution av den 11.7.1990 om Europaparlamentets riktlinjer om utkastet till en konstitution för Europeiska unionen 
(EGT C 231, 17.9.1990, s. 91, föredragande: Emilio Colombo, A3-0165/1990);
Resolution av den 12.12.1990 om Europeiska unionens konstitutionella grunder (EGT C 19, 28.1.1991, s. 65, 
föredragande: Emilio Colombo, A3-0301/1990);
Resolution av den 10.2.1994 om konstitutionen för Europeiska unionen (EGT C 61, 28.2.1994, s. 155, föredragande: 
Fernand Herman, A3-0064/1994);
Resolution av den 25.10.2000 om fördragens konstitutionalisering (EGT C 197, 12.7.2001, s. 186, föredragande: 
Olivier Duhamel, A5-0289/2000).
4 Resolution av den 14.3.1990 om regeringskonferensen inom ramen för Europaparlamentets strategi för 
Europeiska unionen (EGT C 96, 17.4.1990, s. 114, föredragande: David Martin, A3-0047/1990);
Resolution av den 11.7.1990 om regeringskonferensen inom ramen för Europaparlamentets strategi för 
Europeiska unionen (EGT C 231,17.9.1990, s. 97, föredragande: David Martin, A3-0166/1990);
Resolution av den 22.11.1990 om regeringskonferenserna inom ramen för Europaparlamentets strategi för 
Europeiska unionen (EGT C 324, 24.12.1990, s. 219, föredragande: David Martin, A3-0270/1990);
Resolution av den 22.11.1990 om Europaparlamentets yttrande om sammankallande till regeringskonferenserna om 
EMU och den politiska unionen (EGT C 324, 24.12.1990, s. 238, föredragande: David Martin, A3-0281/1990);
Resolution av den 17.5.1995 om hur Fördraget om Europeiska unionen fungerar inför regeringskonferensen 1996 –
genomförande och utveckling av unionen (EGT C 151, 19.6.1995, s. 56, föredragande: Jean-Louis Bourlanges och 
David Martin, A4-0102/1995);
Resolution av den 13.3.1996 om i) Europaparlamentets yttrande om sammankallande till regeringskonferensen och 
ii) utvärdering av reflektionsgruppens arbete och preciseringen av Europaparlamentets politiska prioriteringar inför 
regeringskonferensen (EGT C 96, 1.4.1996, s. 77, föredragande: Raymonde Dury och Hanja Maij-Weggen, 
A4-0068/1996);
Resolution av den 18.11.1999 om förberedelserna inför reformen av fördragen och nästa regeringskonferens 
(EGT C 189, 7.7.2000, s. 222, föredragande: Giorgos Dimitrakopoulos och Jo Leinen, A5-0058/1999);
Resolution av den 3.2.2000 om sammankallandet av regeringskonferensen (EGT C 309, 27.10.2000, s. 85, 
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– med beaktande av utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa, som 
Europeiska konventet enhälligt antog den 13 juni och 10 juli 2003, och sina resolutioner2 inför 
och efter konventets arbete,

– med beaktande av yttrandena av den 17 november 2004 från Regionkommittén3 och av 
den 28 oktober 2004 från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén4 som begärts av 
Europaparlamentet5,

– med beaktande av de synpunkter som framfördes av företrädarna för de regionala 
sammanslutningarna, arbetsmarknadens parter och det civila samhället vid en offentlig 
utfrågning som hölls den 25 november 2004,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena från 
utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling, utskottet för internationell handel, 
budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för sysselsättning och sociala frågor, 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, forskning 
och energi, utskottet för regional utveckling, jordbruksutskottet, fiskeriutskottet, utskottet för 
rättsliga frågor, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes 
frågor samt utskottet för framställningar (A6-0070/2004), och av följande skäl:

A. Europeiska unionen har under sin historias gång spelat en viktig roll i arbetet för att skapa ett 
ständigt växande område av fred och välfärd, demokrati och frihet, rättvisa och säkerhet.

                                                                                                                                                           
föredragande: Giorgos Dimitrakopoulos och Jo Leinen, A5-0018/2000); 
Resolution av den 16.3.2000 om utarbetandet av en stadga om grundläggande rättigheter i Europeiska unionen 
(EGT C 377, 29.12.2000, s. 329, föredragande: Andrew Duff och Johannes Voggenhuber, A5-0064/2000),
Resolution av den 13.4.2000 om Europaparlamentets förslag till regeringskonferensen (EGT C 40, 7.2.2001, s. 409, 
föredragande: Giorgos Dimitrakopoulos och Jo Leinen, A5-0086/2000).
1 Resolution av den 16.1.1986 om Europaparlamentets ståndpunkt om Europeiska enhetsakten, som antogs av 
regeringskonferensen den 16 och 17 december 1985 (EGT C 36, 17.2.1986, s. 144, föredragande: Altiero Spinelli, 
A2-0199/1985);
Resolution av den 11.12.1986 om Europeiska enhetsakten (EGT C 7, 12.1.1987, s. 105, föredragande: 
Luis Planas Puchades; A3-0169/1986);
Resolution av den 7.4.1992 om resultaten av regeringskonferenserna (EGT C 125, 18.5.1992, s. 81, föredragande: 
David Martin och Fernand Herman, A3-0123/1992);
Resolution av den 19.11.1997 om Amsterdamfördraget (EGT C 371, 8.12.1997, s. 99, föredragande: 
Iñigo Méndez de Vigo och Dimitris Tsatsos, A3-0347/1997);
Resolution av den 31.5.2001 om Nicefördraget och Europeiska unionens framtid (EGT C 47 E , 21.2.2002, s. 108, 
föredragande: Iñigo Méndez de Vigo och António José Seguro, A5-0168/2001).
2 Resolution av den 29.11.2001 om den konstitutionella processen och unionens framtid (EGT C 153 E, 27.6.2002, 
s. 310, föredragande: Jo Leinen och Iñigo Méndez de Vigo, A5-0368/2001);
Resolution av den 24.9.2003 om utkastet till fördrag om upprättande av en konstitution för Europa och 
Europaparlamentets yttrande om sammankallandet av regeringskonferensen (EUT C 77 E, 26.3.2004, s. 255, 
föredragande: José María Gil-Robles Gil-Delgado och Dimitris Tsatsos, A5-0299/2003).
3 ReK 354/2003, ännu ej offentliggjort i EUT.
4 EESK 1416/2004, ännu ej offentliggjort i EUT.
5 P6_PV(2004)09-14, punkterna 8.2 och 8.3.
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B. Konstitutionen stärker dessa framsteg och innehåller dessutom viktiga ändringar som är 
nödvändiga för att man skall kunna bibehålla och utveckla EU:s kapacitet, med tjugofem eller 
potentiellt ännu fler medlemsstater, att agera på ett effektivt sätt såväl inom som utom 
unionens gränser.

C. Europaparlamentets engagemang för att utarbeta en konstitution ända sedan de första direkta 
valen kröntes med det lyckade arbetet i konventet, som utarbetade texten genom en 
demokratisk, representativ och öppen metod som visade sig alltigenom effektiv, tog hänsyn 
till unionsmedborgarnas bidrag och resulterade i ett samstämmigt förslag som i stort sett 
lämnades oförändrat av regeringskonferensen.

D. Konstitutionen är en kompromiss som behövde godtas av samtliga medlemsstater. Det var 
därför nödvändigt att stryka vissa förslag, bl.a. några av dem som lagts fram av 
Europaparlamentet och konventet. Enligt förslagsställarna skulle dessa förslag ha inneburit 
ytterligare förbättringar av unionen, varav många dock förblir möjliga i framtiden.

E. Det faktum att samtliga nationella regeringar i Europeiska unionen godkänt konstitutionen 
visar att alla medlemsstaternas folkvalda regeringar anser att denna kompromiss utgör den 
grund på vilken de önskar bygga sitt gemensamma arbete i framtiden. Det krävs nu maximalt 
politiskt engagemang av var och en av dem för att texten skall kunna ratificeras före 
den 1 november 2006.

F. Konstitutionen har i den offentliga debatten utsatts för en del kritik som inte speglar det 
egentliga innehållet eller den rättsliga innebörden av dess bestämmelser. Konstitutionen 
kommer inte att leda till att det skapas en centraliserad ”superstat”, den stärker snarare än 
försvagar unionens sociala dimension och beaktar Europas historiska och andliga rötter 
genom hänvisningar till det kulturella, religiösa och humanistiska arvet.

1. Europaparlamentet konstaterar att konstitutionen, sett i sin helhet, utgör en bra kompromiss 
och en avsevärd förbättring av de befintliga fördragen och kommer, när den trätt i kraft, att 
medföra uppenbara fördelar för medborgarna (liksom för Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten såsom deras demokratiska företrädare), för medlemsstaterna (inbegripet deras 
regioner och lokala myndigheter), för EU-institutionernas effektivitet och således för 
Europeiska unionen som helhet.

Större tydlighet beträffande unionens karaktär och mål

2. Europaparlamentet ser positivt på att konstitutionen skapar större tydlighet för medborgarna 
vad gäller unionens karaktär och mål samt beträffande förhållandet mellan unionen och 
medlemsstaterna, främst av följande skäl:

a) Den komplexa uppsättningen europeiska fördrag ersätts av ett enda mer lättläst 
dokument, i vilket unionens mål och befogenheter samt begränsningarna av dessa 
liksom dess politiska styrmedel och institutioner fastställs.

b) Unionens dubbla legitimitet understryks, och det görs tydligare att det är en union av 
stater och medborgare.
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c) Medlemsstaternas gemensamma värden som unionen bygger på och som skapar starka 
band mellan unionens medborgare har lyfts fram och fått större utrymme.

d) Unionens mål och de principer som ligger till grund för dess verksamhet och dess 
förbindelser med medlemsstaterna klargörs och definieras tydligare.

e) Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning bekräftas som ett av unionens mål.

f) Det införs nya allmänt tillämpliga bestämmelser om en hög sysselsättningsnivå, 
främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män, undanröjande av varje form av 
diskriminering, bekämpning av socialt utanförskap och främjande av social rättvisa, 
socialt skydd, en hög utbildnings- och folkhälsonivå, konsumentskydd, en hållbar 
utveckling samt respekt för tjänster i allmänhetens intresse.

g) Den förvirring som råder beträffande ”Europeiska gemenskapen” och 
”Europeiska unionen” kommer att upphöra i och med att EU slås samman till en enda 
rättslig enhet.

h) De europeiska rättsakterna förenklas och ges tydligare och mer lättbegripliga 
benämningar: ”europeiska lagar” och ”europeiska ramlagar” ersätter de många olika 
benämningar på rättsakter som används idag (som förordning, direktiv, beslut, 
rambeslut, m.m.).

i) Den erbjuder garantier för att unionen aldrig kommer att bli en centraliserad och 
enväldig ”superstat”:

– Stor vikt läggs vid decentralisering, vilket kommer till uttryck i vändningen 
”förenade i mångfalden”.

– Skyldigheten att respektera medlemsstaternas ”nationella identitet, som kommer 
till uttryck i deras politiska och konstitutionella grundstrukturer, inbegripet 
regionalt och lokalt självstyre”.

– Principen om kompetensfördelning (enligt vilken unionen endast har de 
behörigheter som medlemsstaterna gett den), subsidiaritetsprincipen samt 
proportionalitetsprincipen.

– Medlemsstaternas medverkan i unionens beslutssystem och vid ändringar av det.

j) Att unionens symboler förs in i konstitutionen kommer att skapa större medvetenhet om 
unionens institutioner och deras verksamhet.

k) En solidaritetsklausul mellan medlemsstaterna gör att medborgarna kan förvänta sig 
stöd från alla delar av unionen i händelse av en terroristattack, en naturkatastrof eller en 
katastrof orsakad av människan.
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Ökad effektivitet och förstärkt roll i världen

3. Europaparlamentet ser positivt på att unionens institutioner i och med konstitutionens 
ikraftträdande kommer att kunna utföra sina uppgifter på ett mer effektivt sätt, främst av 
följande skäl:

a) En avsevärd utvidgning görs av de områden inom vilka regeringarna vid rådsmöten 
kommer att fatta beslut genom kvalificerad majoritet i stället för enhällighet vid 
omröstningar, vilket är en viktig förutsättning om en union av tjugofem stater skall 
kunna fungera utan att blockeras av veton.

b) Ordförandeskapet för Europeiska rådet kommer att vara på två och ett halvt år i stället 
för att rotera var sjätte månad.

c) Antalet ledamöter i kommissionen kommer att minskas från och med 2014 genom att ett 
system med lika rotation mellan medlemsstaterna införs.

d) EU:s synlighet och kapacitet som aktör på den internationella arenan kommer att 
förstärkas.

– Europeiska unionens höge representant för utrikes- och säkerhetspolitiken och 
kommissionsledamoten för yttre förbindelser – två poster som skapar 
dubbelarbete och förvirring – smälter samman till en enda post som unionens 
utrikesminister som är en av kommissionens vice ordföranden och som sitter som 
ordförande för rådet (yttre förbindelser) samt som kan föra unionens talan i frågor 
där det finns en gemensam ståndpunkt.

– Det kommer att finnas en gemensam europeisk avdelning för yttre åtgärder, som 
måste vara så nära knuten till kommissionen som möjligt och som måste leda till 
att gemenskapen i Europa stärks.

– Den status som rättssubjekt som Europeiska gemenskapen tidigare åtnjutit 
överförs till unionen, vilket kommer att förbättra dess möjligheter att agera i 
internationella frågor och att fungera som part i internationella överenskommelser.

– Unionens kapacitet att utveckla gemensamma strukturer inom säkerhets- och 
försvarspolitiken stärks, samtidigt som den flexibilitet som är nödvändig för att 
hänsyn skall kunna tas till medlemsstaterna olika strategier i sådana frågor 
säkerställs.

e) Antalet EU-rättsakter och förfaranden för att anta dessa kommer att minska. 
Åtskillnaden mellan rättsakter och instrument för genomförande blir tydligare.

f) Förfarandena inom unionens verksamhet i rättsliga och inrikes frågor bli mer effektiva, 
vilket borgar för påtagliga framsteg när det gäller rättliga frågor, säkerhet och 
invandringsfrågor.
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g) Inom en rad andra områden blir det enklare att fatta beslut om att tillämpa den 
framgångsrika gemenskapsmetoden när det finns en gemensam politisk vilja att göra 
detta.

h) Det kommer att finnas utrymme för flexibla lösningar när inte alla medlemsstater vill 
eller kan gå framåt på vissa politikområden samtidigt.

Ökad demokratisk ansvarighet

4. Europaparlamentet ser positivt på att medborgarna ges ökad kontroll över Europeiska 
unionens verksamhet genom att den demokratiska ansvarigheten ökar, framför allt till följd av 
följande förbättringar:

a) All EU-lagstiftning skall innan den antas granskas av de nationella parlamenten och, 
med några få undantag, godkännas av både de nationella regeringarna (i rådet) och det 
direktvalda Europaparlamentet – vilket innebär parlamentarisk kontroll i en omfattning 
som saknar motstycke i någon annan överstatlig eller internationell struktur.

b) Alla EU-förslag skall översändas till de nationella parlamenten i god tid för att dessa 
skall hinna diskutera dem med landets ministrar innan rådet antar en ståndpunkt. De 
nationella parlamenten kommer även att ges en rätt att motsätta sig förslag till 
lagstiftning om de anser att ett förslag går utöver Europeiska unionens 
behörighetsområde.

c) Europaparlamentet skall som regel stå på jämlik fot med rådet vad gäller unionens 
lagstiftningsförfaranden.

d) Kommissionens ordförande skall väljas av Europaparlamentet, vilket innebär att det 
skapas en koppling till resultaten från valen till Europaparlamentet.

e) Unionens utrikesminister, som skall utses av Europeiska rådet efter godkännande av 
kommissionens ordförande, kommer att vara ansvarig inför både Europaparlamentet och 
Europeiska rådet.

f) Enligt ett nytt budgetförfarande skall Europeiska unionens samtliga utgifter, utan 
undantag, godkännas av såväl rådet som Europaparlamentet, så att alla utgifter omfattas 
av full demokratisk kontroll.

g) Kommissionens utövande av delegerade lagstiftningsbefogenheter skall inlemmas i ett 
system med övervakning från Europaparlamentets och rådets sida, vilket kommer att 
göra det möjligt för båda dessa institutioner att återkalla kommissionsbeslut som de 
motsätter sig.

h) De externa organen, särskilt Europol, skall underkastas en större parlamentarisk 
granskning.

i) När rådet behandlar och antar EU-lagstiftning skall dess möten vara offentliga.
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j) Regionkommitténs roll skall förstärkas.

k) Även Europaparlamentet ges rätt att lägga fram förslag om framtida översyn av 
konstitutionen. Granskningen av alla föreslagna ändringar måste göras av ett konvent, 
såvida inte parlamentet anser att detta inte är nödvändigt.

Utökade medborgerliga rättigheter

5. Europaparlamentet ser positivt på att medborgarnas rättigheter stärks som en följd av följande 
förbättringar:

a) Inlemmandet av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i 
konstitutionens del II betyder att all EU-lagstiftning, alla åtgärder som 
EU-institutionerna vidtar och alla åtgärder som grundar sig på EU-lagstiftningen måste 
stå i överensstämmelse med bestämmelserna i stadgan.

b) Europeiska unionen skall ansluta sig till Europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna och därmed underställa 
unionen samma externa granskning som medlemsstaterna.

c) Genom nya bestämmelser underlättas medborgarnas, arbetsmarknadens parters, 
representativa organisationers och det civila samhällets deltagande i unionens 
överläggningar.

d) Det kommer att införas av ett europeiskt medborgarinitiativ, som gör det möjligt för 
medborgarna att lägga fram förslag i frågor som de anser behöver regleras av en 
EU-rättsakt för att konstitutionen skall få genomslag.

e) Enskildas tillgång till unionens domstol inom ramen för EU:s lagstiftning kommer att 
utvidgas.

Slutsatser

6. Europaparlamentet ställer sig bakom konstitutionsfördraget och stödet till fullo dess 
ratificering.

7. Europaparlamentet anser att denna konstitution kommer att fungera som en stabil och varaktig 
ram för Europeiska unionens framtida utveckling, en ram som kommer att möjliggöra 
framtida utvidgningar och även tillhandahålla de mekanismer som krävs för att genomföra en 
översyn av konstitutionen när detta är nödvändigt.

8. Europaparlamentet är villigt att använda sin nya initiativrätt enligt konstitutionen till att 
föreslå förbättringar i konstitutionen.

9. Europaparlamentet hoppas att alla EU-medlemsstater kommer att kunna ratificera fördraget 
senast i mitten av 2006.
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10. Europaparlamentet upprepar sitt krav på största möjliga insatser för att på ett lättbegripligt och 
objektivt sätt informera de europeiska medborgarna om innehållet i konstitutionen. När 
konstitutionens text sprids bland medborgarna (i fullständig version eller i sammanfattning) 
uppmanas EU-institutionerna och medlemsstaterna därför att göra en tydlig åtskillnad mellan 
de beståndsdelar som redan är i kraft i de nuvarande fördragen och de nya bestämmelser som 
tillkommer genom konstitutionen. Detta bör göras både av pedagogiska skäl och för att 
klargöra sammanhangen. Parlamentet uppmanar dem också att erkänna den roll som det civila 
samhällets organisationer spelar i diskussionerna om ratificeringen. Tillräckligt med stöd bör 
även beviljas så att organisationerna kan engagera sina anhängare i diskussionerna inom hela 
EU och främja medborgarnas aktiva deltagande i diskussionerna om ratificeringen.

o
o   o

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och betänkandet från 
utskotten för konstitutionella frågor till medlemsstaternas parlament samt till rådet, 
kommissionen och de f.d. ledamöterna av Europeiska konventet samt att se till att hela 
parlamentet, inbegripet dess informationskontor, tillhandahåller omfattande information om 
konstitutionen och parlamentets inställning till den.
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Europaparlamentets resolution av den 26 maj 2005 om de institutionella aspekterna av 
inrättandet av en europeisk avdelning för yttre åtgärder (B6-0320/2005)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av deklaration nr 24 från konferensen mellan företrädarna för medlemsstaternas 
regeringar rörande artikel III-296 i fördraget om upprättande av en konstitution för Europa som 
är bifogad slutdokumentet från regeringskonferensen om fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa av den 29 oktober 20041,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 16–17 december 2004, särskilt 
punkterna 71–73,

– med beaktande av sin resolution av den 12 januari 2005 om fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa, särskilt punkt 3d2,

– med beaktande av utfrågningen den 15 mars 2005 i utskottet för konstitutionella frågor,

– med beaktande av frågan för muntligt besvarande till kommissionen om de institutionella 
aspekterna av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder ingiven av utskottet för 
konstitutionella frågor (O-0054/2005),

– med beaktande av kommissionens redogörelser som svar på frågan under sammanträdet 
den 11 maj 2005 och den påföljande diskussionen,

– med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Utformningen av den kommande europeiska avdelningen för yttre åtgärder är av stor betydelse 
för om man skall lyckas göra unionens yttre förbindelser mera sammanhängande, synligare och 
effektivare,

B. Rådets generalsekreterare och höge representant för den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken och kommissionen kommer att lägga fram en gemensam rapport om de 
framsteg som gjorts när det gäller förberedelserna för den europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder inför Europeiska rådets möte i juni 2005,

C. Europaparlamentet och kommissionen bör i ett tidigt skede enas om några grundläggande frågor 
om utformningen av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder,

1. Europaparlamentet erinrar kommissionen om att ett beslut om inrättande av en europeisk 
avdelning för yttre åtgärder endast är möjligt med parlamentets samtycke och uppmanar 
kommissionen att i det förberedande arbetet med den europeiska avdelningen för yttre åtgärder 
använda hela sin institutionella tyngd för att upprätthålla och vidareutveckla 
gemenskapsmodellen när det gäller unionens yttre förbindelser,

                                               
1 EUT C 310, 16.12.2004, s. 420.
2 Antagna texter, P6_TA_(2005)0004.
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2. Europaparlamentet är övertygat om att den europeiska avdelningen för yttre åtgärder till fullo 
måste inlemmas organisationsmässigt, administrativt och budgetmässigt till kommissionens 
tjänsteavdelningar och ledas av utrikesministern, som också är vice ordförande för 
kommissionen. På så sätt garanteras att avdelningen, i enlighet med skrivningarna i 
konstitutionen, följer rådets beslut när det gäller utrikespolitikens ”traditionella” områden 
(GUSP och GSFP) och kommissionens beslut när det gäller gemenskapens yttre förbindelser,

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i de kommande förslagen insistera på att följa 
följande principer i enlighet med innebörden och målen med bestämmelserna i konstitutionen 
och andan i Europeiska konventets överläggningar:

a) Personalen på den europeiska avdelningen för yttre åtgärder skall vara sammansatt av 
tjänstemän på ett fackmässigt och välbalanserat sätt och komma från kommissionen, 
rådets sekretariat och de nationella diplomattjänsterna.

b) Utformningen av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder skall säkerställa att EU 
agerar samstämt när det gäller yttre förbindelser. Särskilt avdelningar som arbetar med 
GUSP-frågor i snäv bemärkelse och tjänstemän som har ledningsfunktioner på 
delegationerna bör överföras till den europeiska avdelningen för yttre åtgärder.

c) Det är inte nödvändigt att dra tillbaka befogenheter för yttre förbindelser från alla 
kommissionens generaldirektorat. Den resultatrapport som skall läggas fram för 
Europeiska rådet bör utgöra en diskussionsmodell för de områden som berörs (t.ex. 
handel, bistånd, utvidgning, Byrån för samarbete EuropeAid, kontoret för humanitärt 
bistånd, avdelningar som handhar yttre förbindelser inom generaldirektoratet för 
ekonomi och finans).

d) Kommissionens delegationer och rådets sambandskontor i tredjeland bör slås samman 
till ”EU-ambassader” och ledas av tjänstemän från den europeiska avdelningen för yttre 
åtgärder och ligga inom utrikesministerns ansvarsområde, men förvaltningsmässigt ingå 
i kommissionens administration, vilket inte bör utesluta att sakkunniga till dessa 
ambassader rekryteras från andra generaldirektorat inom kommissionen eller 
parlamentet.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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Europaparlamentets resolution av den 19 januari 2006 om perioden av eftertanke: struktur, 
teman och ramar för en utvärdering av debatten om Europeiska unionen (2005/2146(INI)) –
Betänkande Andrew Duff / Johannes Voggenhuber

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Nicefördraget,

– med beaktande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa,

– med beaktande av sin resolution av den 12 januari 2005 om fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa1,

– med beaktande av uttalandet av den 18 juni 2005 från stats- och regeringscheferna om 
ratificeringen av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa som avslutning på 
Europeiska rådet den 16–17 juni 2005,

– med beaktande av fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till 
Europeiska unionen,

– med beaktande av Regionkommitténs yttrande av den 13 oktober 2005 över perioden av 
eftertanke2 och Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande av 
den 26 oktober 2005 över perioden av eftertanke3 som begärts av Europaparlamentet4,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 15–16 december 2005,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena från 
utskottet för utrikesfrågor, utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för 
regional utveckling, utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, utskottet för kultur 
och utbildning, utskottet för rättsliga frågor, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter 
samt rättsliga och inrikes frågor samt utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet 
mellan kvinnor och män (A6-0414/2005), och av följande skäl:

A. Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa undertecknades av stats- och 
regeringscheferna i Europeiska unionens tjugofem medlemsstater den 29 oktober 2004 och 
bekräftades på nytt av Europeiska rådet i dess uttalande av den 18 juni 2005.

B. Konstitutionen utarbetades av Europeiska konventet, som i jämförelse med tidigare 
förfaranden för utarbetande av nya fördrag uppnådde nya nivåer av öppenhet, pluralism och 
demokratisk legitimitet.

                                               
1 EUT C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
2 CdR 250/2005 slutlig, ännu inte offentliggjort i EUT.
3 SC/925 - cese 1249/2005, ännu inte offentliggjort i EUT.
4 Punkterna 9.1 och 9.2, P6 PV(2005)09-06, ännu inte offentliggjort i EUT.
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C. Med över två tredjedels majoritet stödde Europaparlamentet i sin resolution av 
den 12 januari 2005 konstitutionen som ”en bra kompromiss och en avsevärd förbättring av 
de befintliga fördragen … [som] kommer att fungera som en stabil och varaktig ram för 
Europeiska unionens framtida utveckling, en ram som kommer att möjliggöra framtida 
utvidgningar och även tillhandahålla de mekanismer som krävs för att genomföra en översyn 
av konstitutionen när detta är nödvändigt”.

D. De reformer som fördraget om upprättande av en konstitution för Europa medför är bland 
annat avsedda att tackla konsekvenserna av unionens utvidgning den 1 maj 2004, och om inte 
det konstitutionella paketet ratificeras äventyras både denna och framtida utvidgningars 
framgång.

E. Tretton medlemsstater1, som utgör en majoritet av unionens medlemsstater, har sedan dess 
ratificerat konstitutionen i enlighet med sina konstitutionella bestämmelser, bland annat 
genom folkomröstning i både Spanien och Luxemburg.

F. Efter folkomröstningarna den 29 maj respektive 1 juni 2005 har Frankrike och Nederländerna 
avstått från att ratificera konstitutionen – med följden att ratificeringsprocessen därefter har 
avstannat i de flesta av de återstående tio medlemsstaterna.

G. Enligt artikel 48 i fördraget om Europeiska unionen träder konstitutionen inte i kraft förrän 
den har ratificerats av samtliga medlemsstater.

H. I förklaring 30 i slutakten till fördraget om upprättande av en konstitution för Europa heter det 
att ”om fyra femtedelar av medlemsstaterna har ratificerat Fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa inom en period på två år efter undertecknandet av Fördraget och en 
eller flera medlemsstater har stött på problem med ratificeringen, skall Europeiska rådet ta 
upp frågan”.

I. Både beslutet av de medlemsstater och folk som har ratificerat konstitutionen och beslutet av 
dem som inte har gjort det måste respekteras och orsakerna till de negativa resultaten i 
Frankrike och Nederländerna bör analyseras noggrant.

J. Nejrösterna tycks mer ha varit en missnöjesyttring över det nuvarande tillståndet i unionen än 
en specifik protest mot de konstitutionella reformerna, men följden av nejrösterna är 
paradoxalt nog att det nuvarande läget bibehålls och att reformer blockeras.

K. I sitt uttalande av den 18 juni 2005 bekräftade Europeiska rådet denna analys genom att säga: 
”vi anser inte att dessa resultat ifrågasätter medborgarnas positiva inställning till det 
europeiska bygget” och ”medborgarna har dock gett uttryck för sina betänkligheter och sin 
oro, vilket vi måste beakta”. Europeiska rådet fattade därför ett beslut om en ”period av 
eftertanke … för att i våra länder möjliggöra en bred debatt, där medborgarna, det civila 
samhället, arbetsmarknadens parter, de nationella parlamenten och de politiska partierna 
deltar”. Regeringscheferna kom överens om att under det första halvåret 2006 ”göra en 
samlad bedömning av de nationella debatterna och enas om fortsättningen av processen”.

                                               
1 Tyskland, Grekland, Spanien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Ungern, Malta, Österrike, Slovenien och 
Slovakien.
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L. I uttalandet förklarade regeringscheferna att ratificeringsprocessen kunde fortsätta, och de 
kom också överens om att den ursprungliga tidsplanen för konstitutionens ikraftträdande 
(den 1 november 2006) skulle förlängas.

M. Europeiska rådet gav dock inte perioden av eftertanke någon tydlig inriktning och angav inte 
några metoder eller någon ram för hur slutsatserna av denna debatt skall dras, och har sedan 
dess tyckts sakna både den politiska viljan och förmågan att stimulera och leda den 
europeiska dialogen.

N. I december 2005 uppdrog Europeiska rådet åt kommissionen att 2008/2009 genomföra en 
fullständig, bred översyn av alla aspekter av EU:s utgifter, inklusive den gemensamma 
jordbrukspolitiken, och av EU:s medel, inklusive Förenade kungarikets rabatt.

O. Perioden av eftertanke har inletts med diskussioner om sammanhanget i stället för om texten, 
med frågor som rört den europeiska sociala modellen, europeiska ekonomiska perspektiv, 
utvidgningens hastighet, budgeten på medellång sikt och den inre marknaden för tjänster. Alla 
dessa ämnen har getts en framträdande ställning.

P. Kommissionen har offentliggjort sitt bidrag till perioden av eftertanke i syfte att återupprätta 
allmänhetens förtroende för Europeiska unionen genom att stödja nationella diskussioner och 
främja initiativ på gemenskapsnivå. Detta bör emellertid inte hindra samtliga europeiska 
politiska institutioner från att göra en gemensam kraftansträngning eller utöva ett ledarskap 
som tar konstitutionens strategiska betydelse och den politiska situation som är en 
förutsättning för konstitutionens framgång på allvar.

Q. De nationella parlamenten och Europaparlamentet ansvarar för att spela sin roll fullt ut under 
perioden av eftertanke, bland annat genom en rad gemensamma parlamentariska fora med 
syfte att ”stimulera, styra och sammanfoga” den europeiska dialogen1.

1. Europaparlamentet bekräftar sin övertygelse om att Nicefördraget inte utgör en fungerande 
grund för att fortsätta den europeiska integrationsprocessen.

2. Europaparlamentet bekräftar sin föresats att utan onödiga dröjsmål nå en konstitutionell 
uppgörelse som stärker den parlamentariska demokratin, öppenheten och rättssäkerheten, 
förankrar de grundläggande rättigheterna, utvecklar medborgarskap och ökar den utvidgade 
unionens förmåga att verka effektivt både inrikes- och utrikespolitiskt. Parlamentet fruktar att 
unionen, utan en sådan konstitutionell uppgörelse, inte kommer att kunna räkna med 
medborgarnas stöd, upprätthålla farten i integrationen eller bli en trovärdig partner i 
internationella angelägenheter. Parlamentet påminner om sitt stöd för fördraget om 
upprättande av en konstitution för Europa eftersom det uppfyller dessa mål. Parlamentet 
uppmanar Europeiska rådets junimöte 2006 att också högtidligt bekräfta sitt åtagande 
avseende en konstitutionell uppgörelse om Europas framtid.

3. Europaparlamentet medger att man i ratificeringen av konstitutionen nu har stött på 
svårigheter som kan komma att visa sig oöverstigliga om inte åtgärder vidtas för att bemöta de 
farhågor som kommit till uttryck i Frankrike, Nederländerna och på andra håll.

                                               
1 XXXIV:e Konferensen mellan organen för gemenskaps- och EU-frågor (vid Europeiska unionens medlemsstaters 
parlament och Europaparlamentet) – COSAC, den 10–11 oktober 2005.
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4. Europaparlamentet betonar att det inte kommer att vara möjligt att utvidga unionen ytterligare 
efter Bulgariens och Rumäniens anslutning på grundval av Nicefördraget.

5. Europaparlamentet påminner om att de politiska problem och institutionella brister som 
konventet inrättades för att ta itu med kommer att bestå – och förvisso växa – om inte och till 
dess att de reformer som finns upptagna i fördraget om upprättande av en konstitution för 
Europa sätts i kraft.

6. Europaparlamentet konstaterar att många av de farhågor som uttryckts relaterar till generella 
och specifika problem som mera har att göra med sammanhanget än med själva texten. Om 
man kan göra framsteg i sådana frågor anser parlamentet att det också kommer att bli lättare 
att finna en lösning när det gäller texten.

7. Europaparlamentet avvisar förslag om att bilda kärngrupper av medlemsstater medan 
konstitutionsprocessen pågår och beklagar varje antydan om att koalitioner av medlemsstater 
skulle kunna bildas utanför EU-systemet. Parlamentet påminner om att ett stärkt samarbete 
bör främja förverkligandet av unionens mål, skydda dess intressen och stärka 
integrationsprocessen och alltid vara öppet för alla medlemsstater. Parlamentet betonar för 
övrigt att genomförandet av ett sådant samarbete inte bör ske på bekostnad av 
ansträngningarna för att utan onödigt dröjsmål nå fram till en konstitution för Europa.

8. Europaparlamentet varnar för att en strategi som grundar sig på ett selektivt genomförande av 
konstitutionen riskerar att förstöra samförståndet mellan institutionerna och bland 
medlemsstaterna och därigenom förvärra förtroendekrisen. 

9. Europaparlamentet konstaterar att det bara är ett begränsat antal demokratiska reformer som 
kan införas i det här skedet, utan ändring av fördraget men genom en ändring av 
arbetsordningen eller genom interinstitutionella överenskommelser – exempelvis insyn i 
lagstiftningen i rådet, införande av ett slags medborgarinitiativ, förbättringar av 
kommittéförfarandet, fullständig användning av övergångsklausuler på området rättsliga och 
inrikes frågor och noggrannare granskning av hur de enskilda nationella parlamenten och 
deras regeringar hanterar EU-frågor.

10. Europaparlamentet föreslår att den nuvarande perioden av eftertanke används till att nylansera 
konstitutionsprojektet på grundval av en bred offentlig debatt om den europeiska 
integrationens framtid. Parlamentet anser att denna europeiska dialog – vars resultat inte bör 
dömas på förhand – bör syfta till att klargöra, fördjupa och demokratisera samförståndet kring 
konstitutionen och till att bemöta kritik och finna lösningar där förväntningarna inte har 
infriats.

11. Europaparlamentet välkomnar den begynnande breda debatten om unionens politiska riktning, 
men betonar att den måste äga rum inom en ram där den konstitutionella krisen övervinns och 
att politiska åtgärder på EU-nivå måste stå i direkt samband såväl med EU-institutionernas 
regler, befogenheter och förfaranden som med de befogenheter som EU har tilldelats av 
medlemsstaterna samt att man inom ramen för debatten bör identifiera frågeställningar som är 
gemensamma för hela Europa.

12. Europaparlamentet föreslår att denna nya dialog, som bör ses som en möjlighet att främja den 
europeiska demokratin, förs och samordnas i hela unionen, struktureras utifrån gemensamma 



DV\779820SV.doc 39/373 PE423.766v01-00

SV

teman och i realistiska steg i enlighet med en överenskommen utvärderingsram samt utformas 
för att leda till avgörande politiska val.

13. Europaparlamentet insisterar på att att den offentliga debatten skall föras både inom den 
europeiska och den nationella ramen. Parlamentet varnar för att snäva nationella debatter bara 
i liten utsträckning kommer att kunna förändra nationella stereotyper och att en påtvingad 
dialog utan politiska mål skulle bli oklar – rent av innehållslös – och därigenom ge upphov till 
ökat missnöje bland EU-medborgarna.

14. Europaparlamentet föreslår att man tillsammans med de nationella parlamenten gemensamt 
skall anordna konferenser – s.k. parlamentariska forum – i syfte att stimulera debatten och, 
steg för steg, forma de nödvändiga politiska slutsatserna. Parlamentet kommer att uppmana de 
övriga EU-institutionerna att bidra till dessa forum.

15. Europaparlamentet medger att det är av central betydelse för Europeiska unionen och i 
synnerhet för parlamentet att ett andra misslyckande för konstitutionsprocessen undviks. 
Parlamentet föresätter sig därför att, tillsammans med de nationella parlamenten, spela en 
ledande roll i den europeiska dialogen, särskilt genom att offentliggöra ”Europadokument” 
om var och en av de stora frågor som unionen står inför, dokument som kan användas som en 
gemensam europeisk mall för de nationella debatterna och som tillsammans med de nationella 
parlamentens bidrag bör tas som utgångspunkt för överläggningarna i de parlamentariska 
forumen.

16. Europaparlamentet erkänner att det är strategiskt viktigt för politiska institutioner att främja 
aktiva medier – i synnerhet televisionen, pressen och lokalradion – och att involvera dem i 
arbetet med att sprida och stärka debatten.

17. Europaparlamentet föreslår att ett första interparlamentariskt forum skall sammankallas 
våren 2006, före Europeiska rådets junimöte, för att höra parlamentsledamöter, både från de 
nationella parlamenten och från Europaparlamentet, i syfte att avge utförliga 
rekommendationer till Europeiska rådet om hur unionen bör gå vidare för att finna en väg ut 
ur krisen.

18. Europaparlamentet föreslår att man vid det första parlamentariska forumet fastställer ett 
begränsat antal prioriterade frågor om Europas framtid och unionens styrelseformer som bör 
tas upp under påföljande forum och i den breda offentliga debatten, bland annat följande:

i) Vad är den europeiska integrationens mål?

ii) Vilken roll bör Europa spela i världen?

iii) Mot bakgrund av globaliseringen, hur ser framtiden ut för den europeiska sociala och 

ekonomiska modellen?

iv) Hur definierar vi Europeiska unionens gränser?

v) Hur förbättrar vi friheten, säkerheten och rättvisan?
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vi) Hur finansierar vi unionen?

19. Europaparlamentet anser att en allsidig debatt om dessa grundfrågor kommer att öppna nya 
perspektiv för den europeiska integrationen och bereda marken för reformer av den 
gemensamma politiken på de områden där det finns meningsskiljaktigheter.

20. Europaparlamentet anser vidare att den europeiska dialogen kommer att leda till att den 
konstitutionella krisen övervinns endast om den omfattar inte bara EU:s institutioner, utan 
även nationella och regionala parlament, lokala myndigheter, politiska partier, 
arbetsmarknadens parter, det civila samhället, den akademiska världen och medierna. 
Parlamentet sätter i detta hänseende särskilt värde på praktiska inlägg från 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén.

21. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att, i samverkan med kommissionen, på 
nationell, regional och lokal nivå anordna ett stort antal offentliga möten och mediedebatter 
om Europas framtid – s.k. medborgarforum – som struktureras utifrån de gemensamt 
överenskomna temana. Parlamentet uppmanar arbetsmarknadens parter och det civila 
samhällets organisationer att delta i dessa debatter.

22. Europaparlamentet räknar med att de politiska partierna i mycket högre grad kommer att 
framhäva den europeiska dimensionen i både interna debatter och valkampanjer.

23. Europaparlamentet välkomnar framställningar från medborgarna som bidrar till att forma 
debatten.

24. Europaparlamentet uppmanar unionen att prioritera EU:s kultur- och utbildningspolitik 
mycket högre för att förverkliga konstitutionens princip om ”enhet i mångfald”.

25. Europaparlamentet påpekar att en europeisk dialog kommer att vara omöjlig utan tillräcklig 
finansiering.

26. Europaparlamentet föreslår att slutsatserna av perioden av eftertanke dras senast under det 
andra halvåret 2007 och att ett tydligt beslut då fattas om hur man skall gå vidare med 
konstitutionen.

27. Europaparlamentet välkomnar den tyska regeringens uttalande om att den under det tyska 
ordförandeskapet för rådet, under det första halvåret 2007, avser att ta initiativ i fråga om 
ratificeringen av konstitutionen.

28. Europaparlamentet konstaterar att unionen i teorin har ett antal valmöjligheter: att överge 
konstitutionsprojektet helt och hållet, att försöka ratificera den nuvarande texten utan 
ändringar, att försöka förtydliga eller göra tillägg i den nuvarande texten, att omstrukturera 
och/eller ändra den nuvarande texten i syfte att förbättra den eller att sätta i gång med en 
fullständig omskrivning.

29. Europaparlamentet ser det som ett positivt resultat av perioden av eftertanke om den 
nuvarande texten kan behållas, även om detta endast skulle vara möjligt i kombination med 
omfattande åtgärder för att lugna och övertyga den allmänna opinionen.
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30. Europaparlamentet välkomnar att det österrikiska ordförandeskapet för rådet avser att lägga 
fram en färdplan för perioden av eftertanke och för ratificeringsprocessens framtid rent 
allmänt. 

31. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådets ledamöter att ta både individuellt och 
kollektivt ansvar för att sätta en konstitution för Europa i kraft och insisterar på att de 
samordnar de nationella kampanjerna på ett bättre sätt såväl innehålls- som tidsmässigt och 
ger medborgarna bevis på sin politiska vilja och ömsesidiga solidaritet.

32. Europaparlamentet uppmärksammar kommissionens ”plan D för demokrati, dialog och 
debatt” (KOM(2005)0494), men uppmanar kommissionen att inte bara lägga fram sin 
kommunikationsstrategi, utan att även visa beslutsamt politiskt engagemang i syfte att hjälpa 
unionen att lämna de nuvarande konstitutionella svårigheterna bakom sig.

33. Europaparlamentet understryker att Rumänien och Bulgarien måste involveras i all den 
verksamhet som hänvisas till ovan. 

34. Europaparlamentet uppmanar alla föreningar och organisationer i det civila samhället att göra 
frågan om konstitutionens ikraftträdande till ett prioriterat ämne för diskussion och debatt.

35. Europaparlamentet begär i alla händelser att alla tänkbara åtgärder vidtas för att se till att 
konstitutionen träder i kraft under 2009.

36. Europaparlamentet uppmanar sitt utskott för konstitutionella frågor att övervaka perioden av 
eftertanke, särskilt med avseende på förberedelserna för parlamentariska forum, utarbetandet 
av arbetsdokumenten (”Europadokumenten”), resumeringen av debatterna inom institutioner 
och bland medborgare samt med avseende på eventuella slutsatser och förslag från dessa.

37. Europaparlamentet uppmanar i denna anda utskottet för konstitutionella frågor att föra ett nära 
samarbete med alla andra utskott som är direkt intresserade av att förbereda parlamentariska 
forum och utarbeta förslag till arbetsdokument för dessa.

38. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådets 
ledamöter, rådet, kommissionen, medlemsstaternas nationella och regionala parlament, 
Regionkommittén, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, Europeiska konventets 
före detta ledamöter samt anslutnings- och kandidatländernas parlament och regeringar.
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Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2006 om nästa steg under perioden av 
eftertanke och analys om Europas framtid (B6-0327/2006)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa,

– med beaktande av sin resolution av den 12 januari 2005 om fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa1,

– med beaktande av stats- och regeringschefernas förklaring av den 18 juni 2005 om 
ratificeringen av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa som avslutning på 
Europeiska rådets möte den 16–17 juni 2005,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 15 och 16 december 2005, 

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2006 om perioden av eftertanke: struktur, 
teman och ramar för en utvärdering av debatten om Europeiska unionen2,

– med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. En ingående debatt om Europeiska unionens framtid – en debatt som inbegriper såväl 
politiska aktörer som medborgare – har inletts i några medlemsstater. En omfattande debatt 
har dock ännu inte dragits igång överallt i EU, särskilt inte i alla de medlemsstater som ännu 
inte har ratificerat konstitutionsfördraget.

B. Europeiska unionens institutioner bidrar till denna debatt genom att organisera offentliga 
diskussionsforum, inbegripet on-line forum, såväl vid institutionernas respektive säten som på
utvalda platser i medlemsstaterna. Den aktuella ”plan D för demokrati, dialog och debatt” har 
emellertid inte i någon större utsträckning nått allmänheten inom unionen.

C. Den 8–9 maj 2006 öppnade ledamöter av Europaparlamentet och av de nationella 
parlamenten i unionens medlemsstater den interparlamentariska delen av denna debatt vid ett 
gemensamt sammanträde.

D. Det finns ett stort behov av att få denna debatt att nå ut till medborgare i alla medlemsstater 
och särskilt de medlemsstater som ännu inte har ratificerat konstitutionsfördraget och som har 
för avsikt att hålla folkomröstning innan detta fördrag ratificeras.

E. Den 9 maj 2006 godkände Estlands parlament konstitutionsfördraget och samma sak kommer 
förhoppningsvis snart att åstadkommas av Finland.

                                               
1 EUT C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
2 Antagna texter, P6_TA(2006)0027.
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F. Detta innebär att sexton länder nu har ratificerat konstitutionsfördraget medan två länder inte 
kan göra detta på grund av den negativa resultatet i folkomröstningarna. Övriga 
medlemsstater tvekar om de skall inleda eller fortsätta ratificeringsförfarandet, vilket i sin tur 
även lett till att ratificeringsprocessen gått i stå i de flesta av de återstående medlemsstaterna.

1. Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande att så snart som möjligt få till stånd en 
konstitutionell överenskommelse för Europeiska unionen och sitt stöd för fördraget om 
upprättande av en konstitution för Europa.

2. Europaparlamentet varnar för försök att riva upp den övergripande kompromiss som 
uppnåddes inom ramen för konstitutionsfördraget eftersom detta allvarligt skulle hota det 
europeiska politiska projektet och eventuellt leda till en försvagad och splittrad union. 
Parlamentet bekräftar därför att det motsätter sig att man bitvis genomför delar av 
överenskommelsen om det konstitutionella paketet samt att man omedelbart inrättar 
kärngrupper med vissa medlemsstater för att på så sätt kringgå det konstitutionella förfarandet 
för unionen i dess helhet.

3. Europaparlamentet stödjer emellertid de demokratiska förbättringar av institutionella 
förfaranden som kan beslutas i enlighet med nuvarande EU-fördrag, exempelvis förbättrad 
insyn i ministerrådet, reform av överenskommelsen om kommittésystemet, tillämpning av 
överföring mellan pelarna ("passerelle") i samband med omröstning med kvalificerad 
majoritet och medbeslutandeförfarandet inom området rätts- och inrikesfrågor, förbättrad 
nationell parlamentarisk kontroll och införande av en form av medborgarinitiativ.

4. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att efter denna period av eftertanke övergå till 
en period av analys som sträcker sig fram till mitten av 2007 för att man senast under andra 
halvan av 2007 skall kunna fatta ett entydigt förslag när det gäller hur man skall gå vidare 
med konstitutionsfördraget.

5. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att försöka nå fram till tydliga åtaganden från 
samtliga medlemsstater när det gäller de åtgärder med vars hjälp de avser att skapa och föra 
en öppen, EU-övergripande och strukturerad allmän debatt inriktad på huvudfrågorna kring 
det framtida Europa under den förlängda perioden av eftertanke.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anpassa sin ”Plan D” inför den andra fasen 
av perioden av eftertanke och att ge tillräckligt finansiellt stöd till den planerade 
verksamheten.

7. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådet att anmoda de medlemsstater som ännu inte 
avslutat ratificeringsförfarandet att inom perioden av eftertanke ta fram trovärdiga alternativ 
för hur de har för avsikt att föra utvecklingen framåt.

8. Europaparlamentet föreslår att Europeiska rådet, så fort det politiska programmet tillåter, 
vidtar åtgärder för att möjliggöra en dialog med representanterna för de länder i vilka 
folkomröstningen om konstitutionsfördraget fick ett negativt resultat för att utreda om och 
under vilka omständigheter det vore möjligt för dem att återuppta ratificeringsförfarandet.

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja denna strategi och att inför 
Europeiska rådet presentera en färdplan för hur man på bästa sätt genomför den.
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10. Europaparlamentet påpekar för kommissionen att en konstitutionell ordning är absolut 
nödvändig för att göra Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
rättsligt bindande, upprättandet av en europeisk demokrati och för att kunna skapa en union 
med större handlingskraft och tydligare social dimension.

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utreda de kostnader som uppstår till följd av 
att konstitutionsfördraget inte kommer att träda i kraft den 1 november 2006, som man 
ursprungligen hoppats på.

12. Europaparlamentet drar följande slutsatser av diskussionerna i Bryssel den 8–9 maj 2006 med 
företrädarna för medlemsstaternas nationella parlament:

a) Behovet av att gå vidare med den konstitutionella processen i Europeiska unionen, som är 
baserad på principerna om fred och solidaritet och andra gemensamma värderingar, har 
bekräftats.

b) Det råder ingen tvekan om att unionens medlemsstater på egen hand inte kommer att 
kunna handskas med de stora politiska utmaningar som Europa kommer att stå inför.

c) Det konstitutionella fördraget anses allmänt kunna förse Europeiska unionen med det 
ramverk som behövs för att man skall kunna ta itu med dessa utmaningar.

d) En mer ingående analys behövs för att man under 2007 skall kunna ta fram förslag som 
leder till en överenskommelse före nästa val till Europaparlamentet.

e) Den interparlamentariska dialogen om den konstitutionella processen, i vilken 
Europaparlamentet och medlemsstaternas parlament deltar, är absolut nödvändig och 
måste fortsätta. Europaparlamentet välkomnar tillkännagivandet från talmannen i 
Finlands riksdag att det andra parlamentariska forumet skall hållas i december 2006.

f) Europaparlamentet hänvisar i detta sammanhang till det egna förslaget att gestalta 
diskussionerna i de parlamentariska forumen på ett sådant vis att ett intensivt och livligt 
meningsutbyte möjliggörs som syftar till att uppnå ett samförstånd om de centrala frågor 
som rör Europas framtid och hur man skall gå tillväga.

13. Europaparlamentet står fast vid sitt mål att den nödvändiga konstitutionella 
överenskommelsen bör ligga färdig när unionsmedborgarna röstar i valet till 
Europaparlamentet år 2009.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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Europaparlamentets resolution av den 7 juni 2007 om en färdplan för EU:s konstitutionella 
process (2007/2087(INI)) – Betänkande Elmar Brok / Enrique Barón Crespo 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa undertecknat 
i Rom den 29 oktober 2004 (konstitutionsfördraget),

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättande av 
Europeiska gemenskapen i dess ändrade form genom Europeiska enhetsakten, Maastricht-, 
Amsterdam- och Nicefördragen,

– med beaktande av Laekenförklaringen om Europeiska unionens framtid av 
den 15 december 20011,

– med beaktande av fördraget om Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, 
Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, 
Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Sloveniens, Republiken Slovakiens 
anslutning till Europeiska unionen2 och av fördraget om Republiken Bulgariens och 
Republiken Rumäniens anslutning till Europeiska unionen3,

– med beaktande av sin resolution av den 12 januari 2005 om fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa4,

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2006 om perioden av eftertanke: struktur, 
teman och ramar för en utvärdering av debatten om Europeiska unionen5,

– med beaktande av sin resolution av den 14 juni 2006 om nästa steg under perioden av 
eftertanke och analys om Europas framtid6,

– med beaktande av sin resolution av den 13 december 2006 om institutionella aspekter på 
Europeiska unionens förmåga att integrera nya medlemsstater7,

– med beaktande av Europeiska rådets slutsatser av den 16–17 juni 2005, 15–16 juni 2006, 
14-15 december 2006,

– med beaktande av Europeiska rådets ordförandes uttalande inför parlamentet 
den 17 januari 2007,

– med beaktande av resolutionen av den 14 mars 2007 om 50-årsdagen av Romfördragens 
undertecknande som antogs av Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

                                               
1 Europeiska rådets möte i Laeken, bilaga 1, s. 19.
2 EUT L 236, 23.9.2003, s. 17.
3 EUT L 157, 21.6.2005, s. 11.
4 EUT C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
5 EUT C 287 E, 24.11.2006, s. 306.
6 EUT C 300 E, 9.12.2006, s. 267.
7 Antagna texter, P6_TA(2006)0569.
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– med beaktande av förklaringen om Europa som Regionkommittén antog vid sitt sammanträde 
den 23 mars 2007,

– med beaktande av Berlinförklaringen med anledning av den femtionde årsdagen av 
undertecknandet av Romfördragen den 25 mars 2007,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0197/2007), och 
av följande skäl:

A. EU står, som det första framgångsrika exemplet på en överstatlig demokrati av stater och 
medborgare, inför nya och aldrig tidigare skådade utmaningar vilka, i förening med de 
förändringar som EU genomgått i de olika utvidgningarna samt utvecklingen av den inre 
marknaden och globaliseringen kräver en omarbetning av EU:s grunder.

B. Konstitutionsfördraget undertecknades av stats- och regeringscheferna i de 
27 medlemsstaterna i EU, vilka därmed förband sig att ta fram lämpliga lösningar för att 
bemöta de utmaningar som EU står inför, både internt och externt, och de utmaningar som 
utvidgningen innebär genom att stärka EU:s politiska dimension.

C. Konstitutionsfördraget, särskilt del I, II och IV, utarbetades enligt konventmetoden, med 
företrädare för medlemsstater och anslutningsländer, för kommissionen samt för 
Europaparlamentet och nationella parlament vars ledamöter utgjorde en majoritet, vilket 
sålunda stärkte dess legitimitet.

D. Del III av konstitutionsfördraget är huvudsakligen en kodifiering av de nuvarande fördragen i 
vilka konventet införde vissa justeringar och förbättringar, särskilt utökningen av 
tillämpningen av den rättsliga grunden för medbeslutande i lagstiftningsförfarandet från 
nuvarande 37 till 86 områden, vilket måste bevaras för att förbättra demokratin, insynen och 
effektiviteten.

E. Hittills har 18 medlemsstater som utgör två tredjedelar av antalet medlemsstater och en 
majoritet av befolkningen i EU ratificerat konstitutionsfördraget i enlighet med sina 
respektive konstitutionella krav, vilket inbegriper folkomröstningar i Spanien och Luxemburg, 
medan fyra andra medlemsstater har förklarat att de är redo att ratificera.

F. Frankrike och Nederländerna har inte kunnat slutföra denna process på ett framgångsrikt sätt 
efter det negativa resultatet i folkomröstningarna i de två länderna.

G. Den offentliga debatt som inleddes genom konstitutionsfördragets ratificeringsförfarande 
visade att svårigheterna inte i så hög grad ligger i de institutionella nyheterna som i vissa delar 
av konkreta politikområden. Debatten visar också att kritiken huvudsakligen har varit riktad 
mot del III, vilken handlar om EU:s politikområden och funktionssätt, även om del III till 
största delen innehåller bestämmelser som redan är i kraft.
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H. Många av de uttryckta farhågorna hängde samman med sammanhanget snarare än med 
innehållet. Frågor av stort intresse för allmänheten, såsom direktivet om tjänster på den inre 
marknaden1 och budgetramen, har sedermera lösts.

I. Europeiska rådet beslutade vid sitt möte den 16–17 juni 2005 att inleda en period av 
eftertanke efter folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna. Under denna period 
slutförde ytterligare sex medlemsstater ratificeringen, och Europeiska rådet bad vid sitt möte 
den 15–16 juni 2006 ordförandeskapet att utforska möjliga framtida alternativ för att lösa den 
konstitutionella krisen inför dess möte den 21-22 juni 2007.

J. Den offentliga debatt som har förts under perioden av eftertanke har visat väl att de problem
och utmaningar som EU står inför, som först beskrevs i Laekenförklaringen och som syftet 
var att konstitutionsfördraget skulle ta itu med, inte har försvunnit. Tvärtom har de blivit mer 
uppenbara och en lösning av dem mer brådskande.

K. De parlamentariska sammankomster som organiseras gemensamt av Europaparlamentet och 
de nationella parlamenten har visat på ett allmänt erkännande av att konstitutionsfördraget 
skulle ge EU en tillräcklig ram för att bemöta utmaningarna och insikt om att det skulle vara 
svårt, för att inte säga omöjligt för en ny regeringskonferens att enas om förslag som antingen 
är helt annorlunda eller mer långtgående än dem man kom överens om 2004.

L. Det blir alltmer angeläget att utrusta ett utvidgat EU med instrument och medel som gör det 
möjligt för EU att fungera effektivt, befästa sin roll i världen och bemöta medborgarnas 
farhågor när det gäller de utmaningar som bland annat globaliseringen, klimatförändringen, 
trygg energiförsörjning och en åldrande befolkning för med sig.

M. I den ovannämnda Berlinförklaringen av den 25 mars 2007, som undertecknades av 
Europaparlamentets talman samt Europeiska rådets och kommissionens ordförande, 
fastställdes målet att ”fram till Europaparlamentsvalet 2009 ge Europeiska unionen en förnyad 
gemensam grundval”.

1. Europaparlamentet bekräftar sitt stöd till innehållet i konstitutionsfördraget, vars syfte är att, 
såsom ett avgörande steg, formellt ge Europeiska unionen dess inneboende politiska 
dimension och stärker effektiviteten i EU:s åtgärder, förbättrar den demokratiska kontrollen 
över beslutsfattandet i EU, förbättrar öppenhet och insyn och stärker EU-medborgarnas 
rättigheter samtidigt som det utgör en kompromiss, samt uppfyller EU:s behov på detta 
stadium.

2. Europaparlamentet betonar att två tredjedelar av medlemsstaterna redan har ratificerat 
konstitutionsfördraget och att ytterligare fyra tydligt har uttryckt att de står bakom 
bestämmelserna i det, såsom visades vid det möte som nyligen ägde rum i Madrid på initiativ 
av Spaniens och Luxemburgs regeringar.

3. Europaparlamentet noterar de farhågor som befolkningen i Frankrike och Nederländerna har 
gett uttryck för och den debatt som har ägt rum i dessa båda länder.

                                               
1 EUT L 376, 27.12.2006, s. 36.
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4. Europaparlamentet konstaterar att det även finns farhågor i vissa andra medlemsstater men att 
de berörda regeringarna har uttryckt sitt stöd för att finna en tillfredsställande lösning som 
bevarar de viktigaste reformerna i konstitutionsfördraget.

5. Europaparlamentet påminner om det politiska ansvaret hos de medlemsstater som har 
undertecknat men ännu inte ratificerat konstitutionsfördraget.

6. Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande för att en uppgörelse nås under den pågående 
konstitutionella processen i EU vilken grundar sig på innehållet i konstitutionsfördraget, 
möjligtvis med ett annat utseende, men som tar hänsyn till de svårigheter som har uppstått i 
några medlemsstater.

7. Europaparlamentet stöder, mot bakgrund av detta, det tyska ordförandeskapets ansträngningar 
så att Europeiska rådet i juni 2007 förpliktar sig att sammankalla en regeringskonferens och 
fastställa en färdplan som innehåller ett förfarande, ett tydligt mandat och en målsättning att 
nå en överenskommelse före årets slut.

8. Europaparlamentet erinrar om behovet av att säkerställa EU:s kapacitet att fatta beslut, 
effektiviteten i EU:s politik och dess fullständiga demokratiska legitimitet. 
Konstitutionsfördraget innebär oförnekligen ett framsteg mot detta när det gäller 
gransknings-, lagstiftnings- och budgetförfarandena. Parlamentet erinrar också om behovet av 
att stärka den gemensamma utrikes- och försvarspolitiken och EU:s roll i världen för att göra 
det möjligt att påverka utformningen och genomförandet av svaren på de överhängande 
utmaningar som mänskligheten står inför.

9. Europaparlamentet kräver ett bibehållande av alla grundläggande principer som ingår i del I i 
konstitutionsfördraget, däribland EU:s dubbla karaktär som en union av stater och 
medborgare, EG-rättens företräde, den nya typologin för rättsakter och förfaranden, 
normhierarkin och unionen som juridisk person. Parlamentet betonar att 
konstitutionsfördraget också medför andra viktiga förbättringar. Det innebär till exempel att 
de nuvarande fördragen konsolideras och att pelarna slås ihop, att de värderingar som ligger 
till grund för EU erkänns uttryckligen och att stadgan om de grundläggande rättigheterna blir 
rättsligt bindande liksom att medborgarnas deltagande i EU:s politiska liv stärks, EU:s och 
medlemsstaternas respektive befogenheter förtydligas samt att subsidiaritetsprincipen och de 
nationella parlamentens särskilda roll respekteras i detta sammanhang utan att man därmed 
undergräver Europeiska unionens institutionella balans, som fastställs i protokollet om 
subsidiaritetsprincipen. Dessutom innebär konstitutionsfördraget att de regionala och lokala 
myndigheternas roll respekteras.

10. Europaparlamentet anser att varje förslag till ändring av konstitutionsfördraget måste ha 
samma stöd som den bestämmelse, som den avser att ändra, hade då den lades fram.

11. Europaparlamentet slår fast att det kommer att avvisa ett förhandlingsresultat som, jämfört 
med konstitutionsfördraget, skulle leda till en minskning av skyddet av medborgarnas 
rättigheter (insisterar särskilt på att stadgan om de grundläggande rättigheterna, i synnerhet 
dess lagligt bindande kraft, behålls), liksom till mindre demokrati, insyn och effektivitet i 
unionens verksamhet.
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12. Europaparlamentet erkänner i detta sammanhang behovet av att beakta de förväntningar som 
har kommit till uttryck under perioden av eftertanke och insikten att endast ett starkare, inte 
svagare, Europa kan åtgärda ovannämnda frågor på vederbörligt sätt och att klargöra andra 
som redan har behandlats i konstitutionsfördraget, såsom 

– hållbar utveckling, i synnerhet kampen mot klimatförändringen,

– europeisk solidaritet på energiområdet,
– en konsekvent migrationspolitik,

– den europeiska sociala modellen mot bakgrund av demografiska förändringar och 
globalisering,

– terrorism,
– dialogen mellan civilisationer,

– effektiva gemensamma mekanismer för samordning av ekonomiska åtgärder inom 
euroområdet samtidigt som Europeiska centralbankens roll i den monetära politiken 
säkerställs i enlighet med fördragen,

– unionens kriterier och förfaranden för utvidgning.

13. Med tanke på konventmetodens framgång med utarbetandet av förslaget till fördrag, ser 
Europaparlamentet det som en nödvändighet att en uppgörelse om den konstitutionella 
processen bygger på de grundläggande principerna om parlamentarisk medverkan, 
involvering av det civila samhället och full insyn.

14. Europaparlamentet erinrar om att parlamentet i egenskap av EU:s enda direkt folkvalda 
institution måste delta i regeringskonferensen på alla nivåer, och i större utsträckning än vid 
regeringskonferensen 2003–2004. 

15. Europaparlamentet uppmanar dessutom till att det, parallellt med ett aktivt deltagande i 
regeringskonferensen från företrädare för Europaparlamentet, hålls en interinstitutionell 
konferens i syfte att hålla Europaparlamentet informerat och för att ge ett betydelsefullt bidrag 
till att det uppnås samförstånd mellan olika partier och nationer vid regeringskonferensen.

16. Europaparlamentet påminner om att det är positivt till konventmekanismen om stats- och 
regeringscheferna beslutar att genomföra en grundläggande omarbetning av de befintliga 
texterna.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till fullo spela sin roll i de kommande 
förhandlingarna och att utarbeta förslag till anpassning av konstitutionsfördraget på de 
områden som anges i punkt 12.

18. Europaparlamentet betonar betydelsen av dialog mellan de nationella parlamenten och deras 
respektive regeringar under hela regeringskonferensen. Parlamentet uttrycker sin vilja att hålla 
en nära kontakt med de nationella parlamenten under den förestående förhandlingsfasen, 
liksom med Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén, med de 
europeiska arbetsmarknadsparterna, med religiösa samfund och med det civila samhället.
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19. Europaparlamentet uppmanar till ett slutförande av ratificeringsförfarandet för det nya 
fördraget före slutet av 2008, på så sätt att nästa parlament, som kommer att väljas 2009, kan 
inleda sin mandatperiod under det nya fördragets bestämmelser.

20. Europaparlamentet kräver att alla medlemsstater samordnar sina ratificeringsförfaranden så att 
ratificeringsprocessen kan slutföras samtidigt.

21. Europaparlamentet avser att lägga fram synpunkter på sammankallandet av 
regeringskonferensen i enlighet med artikel 48 i fördraget om Europeiska unionen och i ljuset 
av de kriterier som presenteras i denna resolution.

22. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till medlemmarna i 
Europeiska rådet, rådet, kommissionen, de nationella parlamenten i medlemsstaterna, 
Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén.
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Europaparlamentets beslut av den 29 november 2007 om Europaparlamentets godkännande 
av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (2007/2218(ACI)) –
Betänkande Jo Leinen 

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 25 oktober 2007,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som 
undertecknades och proklamerades i Nice den 7 december 20001,

– med beaktande av sitt beslut av den 14 november 2000 om godkännande av utkastet till 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna2,

– med beaktande av sin resolution av den 23 oktober 2002 om Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna – verkan och framtida status3,

– med beaktande av sin resolution av den 24 september 2003 om utkastet till fördrag om 
upprättande av en konstitution för Europa samt Europaparlamentets yttrande om 
sammankallandet av regeringskonferensen4, särskilt punkt 4,

– med beaktande av sin resolution av den 12 januari 2005 om fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa5, särskilt punkterna 5 a och 6,

– med beaktande av sin resolution av den 11 juli 2007 om sammankallandet av 
regeringskonferensen: Europaparlamentets yttrande (artikel 48 i EU-fördraget)6, särskilt 
punkterna 8, 12 och 17,

– med beaktande av artikel 6.1 i fördraget om Europeiska unionen, ändrat genom det utkast till 
Lissabonfördraget som man enades om vid regeringskonferensen 2007,

– med beaktande av artikel 120.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0445/2007).

A. Genom att bekräfta att stadgan om de grundläggande rättigheterna är rättsligt bindande 
bibehålls i utkastet till reformfördrag det materiella innehållet i de viktiga framsteg som del II 
i fördraget om upprättande av en konstitution för Europa utgör.

                                               
1 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
2 EGT C 223, 8.8.2001, s. 74 (Duffs/Voggenhubers betänkande).
3 EUT C 300 E, 11.12.2003, s. 432 (Duffs betänkande).
4 EUT C 77 E, 26.3.2004, s. 255 (Gil-Robles Gil-Delgados/Tsatsos betänkande).
5 EUT C 247 E, 6.10.2005, s. 88 (Corbetts/Méndez de Vigos betänkande).
6 Antagna texter, P6_TA(2007)0328 (Leinens betänkande).
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B. Europaparlamentet har redan godkänt de ändringar som gjorts i Europeiska unionens stadga 
om de grundläggande rättigheterna som högtidligt proklamerades i Nice den 7 december 2000 
då parlamentet det i ovan nämnda resolution av den 24 september 2003 utvärderade resultatet 
av det arbete som genomförts av konventet om Europas framtid, och då det i ovan nämnda 
resolution av den 12 januari 2005 godkände det konstitutionsfördrag som utarbetades under 
regeringskonferensen 2004.

C. I ovan nämnda resolution av den 11 juli 2007 uttryckte parlamentet sin ståndpunkt om 
sammankallandet av regeringskonferensen 2007 och välkomnade att regeringskonferensens 
mandat bibehöll den rättsligt bindande karaktären hos stadgan om de grundläggande 
rättigheterna. Parlamentet uttryckte dock sin starka oro över att protokollet om Polens och 
Förenade kungarikets tillämpning av Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna avser att begränsa stadgans rättsliga verkan i vissa medlemsstater.

D. I punkt 17 i ovan nämnda resolution av den 11 juli 2007 betonade parlamentet att det avser att 
granska resultatet av 2007 års regeringskonferens noggrant innan det lämnar ett yttrande om 
Lissabonfördraget efter att detta undertecknats.

1. Europaparlamentet godkänner Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
i den version som bifogas detta dokument.

2. Europaparlamentet ger talmannen mandat att, innan reformfördraget undertecknas, högtidligt 
proklamera stadgan tillsammans med ordföranden för Europeiska unionens råd och 
kommissionens ordförande. Talmannen uppmanas att se till att stadgan offentliggörs i 
Europeiska unionens officiella tidning.

3. Europaparlamentet uppmanar med kraft Polen och Förenade kungariket att göra sitt yttersta 
för att ändå nå ett samförstånd om att stadgan ska tillämpas fullt ut.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till 
ordföranden för Europeiska unionens råd och kommissionens ordförande.
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BILAGA

Europaparlamentet, rådet och kommissionen proklamerar högtidligen följande text som 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna:

EUROPEISKA UNIONENS STADGA OM DE GRUNDLÄGGANDE RÄTTIGHETERNA

Ingress

Europas folk har mellan sig skapat en allt fastare sammanslutning och har beslutat att dela en fredlig 
framtid på grundval av gemensamma värden.

I medvetande om sitt andliga och etiska arv bygger unionen på de odelbara och universella värdena 
människans värdighet, frihet, jämlikhet och solidaritet samt på den demokratiska principen och 
rättsstatsprincipen. Unionen sätter människan i centrum för sin verksamhet genom att inrätta ett 
unionsmedborgarskap och skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa.

Unionen ska bidra till att bevara och utveckla dessa gemensamma värden med respekt för 
mångfalden i Europas folks kultur och traditioner samt för medlemsstaternas nationella identitet och 
organisering av sina offentliga myndigheter på nationell, regional och lokal nivå. Den ska söka 
främja en balanserad och hållbar utveckling och ska trygga fri rörlighet för personer, tjänster, varor 
och kapital, samt etableringsfrihet.

Det är därför nödvändigt att stärka skyddet av de grundläggande rättigheterna mot bakgrund av 
samhällsutvecklingen, de sociala framstegen och den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, 
genom att göra dessa rättigheter mer synliga i en stadga.

Med beaktande av unionens behörighet och uppgifter samt subsidiaritetsprincipen bekräftas i denna 
stadga de rättigheter som har sin grund särskilt i medlemsstaternas gemensamma 
författningstraditioner och internationella förpliktelser, europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna, unionens och Europarådets sociala 
stadgor samt rättspraxis vid Europeiska unionens domstol och Europeiska domstolen för de 
mänskliga rättigheterna. I detta sammanhang kommer stadgan att tolkas av unionens och 
medlemsstaternas domstolar med vederbörlig hänsyn till de förklaringar vilka fastställdes under 
ledning av presidiet för det konvent som utarbetade stadgan och vilka uppdaterades av 
Europeiska konventets presidium.

Åtnjutandet av dessa rättigheter medför ansvar och skyldigheter mot andra människor, mot 
mänskligheten och mot kommande generationer.

Europeiska unionen erkänner därför de rättigheter, friheter och principer som anges nedan.
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AVDELNING I

VÄRDIGHET

Artikel 1

Människans värdighet

Människans värdighet är okränkbar. Den ska respekteras och skyddas.

Artikel 2

Rätt till liv

1. Var och en har rätt till liv.

2. Ingen får dömas till döden eller avrättas.

Artikel 3

Människans rätt till integritet

1. Var och en har rätt till fysisk och mental integritet.

2. Inom medicin och biologi ska i synnerhet följande respekteras:

a) Den berörda personens fria och informerade samtycke, på de villkor som föreskrivs i lag.

b) Förbud mot rashygieniska metoder, i synnerhet sådana som syftar till urval av människor.

c) Förbud mot att låta människokroppen och dess delar i sig utgöra en källa till ekonomisk 
vinning.

d) Förbud mot reproduktiv kloning av människor.

Artikel 4

Förbud mot tortyr och omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande bestraffning och behandling.

Artikel 5
Förbud mot slaveri och tvångsarbete
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1. Ingen får hållas i slaveri eller träldom.

2. Ingen får tvingas att utföra tvångsarbete eller annat påtvingat arbete.

3. Människohandel ska vara förbjuden.

AVDELNING II
FRIHETER

Artikel 6
Rätt till frihet och säkerhet

Var och en har rätt till frihet och personlig säkerhet.

Artikel 7
Respekt för privatlivet och familjelivet

Var och en har rätt till respekt för sitt privatliv och familjeliv, sin bostad och sina kommunikationer.

Artikel 8
Skydd av personuppgifter

1. Var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

2. Dessa uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda 
personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund. Var och en har rätt att få tillgång 
till insamlade uppgifter som rör honom eller henne och att få rättelse av dem.

3. En oberoende myndighet ska kontrollera att dessa regler efterlevs.

Artikel 9
Rätt att ingå äktenskap och rätt att bilda familj

Rätten att ingå äktenskap och rätten att bilda familj ska garanteras enligt de nationella lagar som 
reglerar utövandet av dessa rättigheter.

Artikel 10
Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet

1. Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet 
att byta religion eller övertygelse och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller 
enskilt, utöva sin religion eller övertygelse genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.
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2. Rätten till vapenvägran ska erkännas enligt de nationella lagar som reglerar utövandet av 
denna rättighet.

Artikel 11
Yttrandefrihet och informationsfrihet

1. Var och en har rätt till yttrandefrihet. Denna rätt innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot 
och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella 
gränser.

2. Mediernas frihet och mångfald ska respekteras.

Artikel 12
Mötes- och föreningsfrihet

1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet på alla 
nivåer, särskilt på det politiska, fackliga och medborgerliga området, vilket innebär rätten för var 
och en att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.

2. De politiska partierna på unionsnivå ska bidra till att unionsmedborgarnas politiska vilja 
kommer till uttryck.

Artikel 13
Frihet för konsten och vetenskapen

Konsten och den vetenskapliga forskningen ska vara fria. Den akademiska friheten ska respekteras.

Artikel 14
Rätt till utbildning

1. Var och en har rätt till utbildning och till tillträde till yrkesutbildning och fortbildning.

2. Denna rätt innefattar möjligheten att kostnadsfritt följa den obligatoriska undervisningen.

3. Friheten att inrätta undervisningsanstalter med iakttagande av de demokratiska principerna och 
föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står 
i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa, filosofiska och pedagogiska övertygelse ska 
respekteras enligt de nationella lagar som reglerar utövandet av dessa rättigheter.

Artikel 15
Fritt yrkesval och rätt att arbeta

1. Var och en har rätt att arbeta och utöva ett fritt valt eller accepterat yrke.
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2. Varje unionsmedborgare har rätt att söka arbete, arbeta, etablera sig samt tillhandahålla tjänster 
i varje medlemsstat.

3. De tredjelandsmedborgare som har tillstånd att arbeta på medlemsstaternas territorium har rätt 
till samma arbetsvillkor som unionsmedborgarna.

Artikel 16
Näringsfrihet

Näringsfriheten ska erkännas i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis.

Artikel 17
Rätt till egendom

1. Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga över den 
och att testamentera bort den. Ingen får berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det, 
i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin förlust 
i rätt tid. Nyttjandet av egendomen får regleras i lag om det är nödvändigt för allmänna 
samhällsintressen.

2. Immateriell egendom ska vara skyddad.

Artikel 18
Rätt till asyl

Rätten till asyl ska garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av 
den 28 juli 1951 och protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och 
i enlighet med fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt (nedan kallade ”fördragen”).

Artikel 19
Skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning

1. Kollektiva utvisningar ska vara förbjudna.

2. Ingen får avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat där han eller hon löper en allvarlig risk 
att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestraffning eller 
behandling.
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AVDELNING III
JÄMLIKHET

Artikel 20
Likhet inför lagen

Alla människor är lika inför lagen.

Artikel 21
Icke-diskriminering

1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, 
genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till 
nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning ska vara 
förbjuden.

2. Inom tillämpningsområdet för fördragen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon 
särskild bestämmelse i dem, ska all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

Artikel 22
Kulturell, religiös och språklig mångfald

Unionen ska respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden.

Artikel 23
Jämställdhet mellan kvinnor och män

Jämställdhet mellan kvinnor och män ska säkerställas på alla områden, inbegripet i fråga om 
anställning, arbete och lön.

Principen om jämställdhet utgör inget hinder för att behålla eller besluta om åtgärder som innebär 
särskilda förmåner för det underrepresenterade könet.

Artikel 24
Barnets rättigheter

1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd. De ska fritt 
kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter ska beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till deras 
ålder och mognad.

2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga myndigheter eller privata 
institutioner, ska barnets bästa komma i främsta rummet.
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3. Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta 
kontakter med båda föräldrarna, utom då detta strider mot barnets bästa.

Artikel 25
Äldres rättigheter

Unionen erkänner och respekterar rätten för äldre att leva ett värdigt och oberoende liv och att delta 
i det sociala och kulturella livet.

Artikel 26
Integrering av personer med funktionshinder

Unionen erkänner och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som 
syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i 
samhällslivet.

AVDELNING IV
SOLIDARITET

Artikel 27
Arbetstagares rätt till information och samråd inom företaget

Arbetstagarna eller deras representanter ska på lämpliga nivåer garanteras rätt till information och 
samråd vid lämplig tidpunkt, i de fall och på de villkor som föreskrivs i unionsrätten samt i nationell 
lagstiftning och praxis.

Artikel 28
Förhandlingsrätt och rätt till kollektiva åtgärder

Arbetstagare och arbetsgivare, eller deras respektive organisationer, har i enlighet med unionsrätten 
samt nationell lagstiftning och praxis rätt att förhandla och ingå kollektivavtal på lämpliga nivåer 
och att i händelse av intressekonflikter tillgripa kollektiva åtgärder för att försvara sina intressen, 
inbegripet strejk.

Artikel 29
Rätt till tillgång till arbetsförmedlingar

Var och en har rätt till tillgång till kostnadsfri arbetsförmedling.
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Artikel 30
Skydd mot uppsägning utan saklig grund

Varje arbetstagare har rätt till skydd mot uppsägning utan saklig grund, i enlighet med unionsrätten 
samt nationell lagstiftning och praxis.

Artikel 31
Rättvisa arbetsförhållanden

1. Varje arbetstagare har rätt till hälsosamma, säkra och värdiga arbetsförhållanden.

2. Varje arbetstagare har rätt till en begränsning av den maximala arbetstiden samt till dygns- och 
veckovila och årlig betald semester.

Artikel 32
Förbud mot barnarbete och skydd av ungdomar i arbetslivet

Barnarbete är förbjudet. Minimiåldern för att ta anställning får inte vara lägre än den ålder vid 
vilken skolplikten upphör, utan att det påverkar tillämpningen av sådana regler som kan vara mer 
fördelaktiga för ungdomar och med förbehåll för begränsade undantag.

De ungdomar som har anställning ska åtnjuta arbetsvillkor som är anpassade till deras ålder samt 
skyddas mot ekonomiskt utnyttjande och mot allt arbete som kan vara till skada för deras säkerhet, 
deras hälsa, deras fysiska, mentala, moraliska eller sociala utveckling eller äventyra deras 
utbildning.

Artikel 33
Familjeliv och yrkesliv

1. Skyddet av familjen på det rättsliga, ekonomiska och sociala planet ska säkerställas.

2. För att kunna förena familjeliv och yrkesliv har varje arbetstagare rätt till skydd mot 
uppsägning på varje grund som står i samband med moderskap samt rätt till betald mödraledighet 
och till föräldraledighet efter ett barns födelse eller adoption.

Artikel 34
Social trygghet och socialt stöd

1. Unionen erkänner och respekterar rätten till tillgång till social trygghet och sociala förmåner 
som garanterar skydd i sådana fall som moderskap, sjukdom, olyckor i arbetet, omsorgsbehov eller 
ålderdom samt vid arbetslöshet i enlighet med närmare bestämmelser i unionsrätten samt nationell 
lagstiftning och praxis.
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2. Var och en som är bosatt och förflyttar sig lagligt inom unionen har rätt till social trygghet och 
sociala förmåner i enlighet med unionsrätten samt nationell lagstiftning och praxis.

3. I syfte att bekämpa social utestängning och fattigdom ska unionen erkänna och respektera 
rätten till socialt stöd och till stöd till boendet som, i enlighet med närmare bestämmelser 
i unionsrätten samt i nationell lagstiftning och praxis, är avsedda att trygga en värdig tillvaro för alla 
dem som saknar tillräckliga medel.

Artikel 35
Hälsoskydd

Var och en har rätt till tillgång till förebyggande hälsovård och till medicinsk vård på de villkor som 
fastställs i nationell lagstiftning och praxis. En hög nivå av skydd för människors hälsa ska 
säkerställas vid utformning och genomförande av all unionspolitik och alla unionsåtgärder.

Artikel 36
Tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse

Unionen ska för att främja social och territoriell sammanhållning i unionen erkänna och respektera 
den tillgång till tjänster av allmänt ekonomiskt intresse som föreskrivs i nationell lagstiftning och 
praxis i enlighet med fördragen.

Artikel 37
Miljöskydd

En hög nivå i fråga om miljöskydd och förbättring av miljöns kvalitet ska integreras i unionens 
politik och tryggas i enlighet med principen om hållbar utveckling.

Artikel 38
Konsumentskydd

En hög nivå i fråga om konsumentskydd ska tryggas i unionens politik.

AVDELNING V
MEDBORGARNAS RÄTTIGHETER

Artikel 39
Rösträtt och valbarhet till Europaparlamentet

1. Varje unionsmedborgare ska ha rösträtt och vara valbar vid val till Europaparlamentet i den 
medlemsstat där han eller hon är bosatt, på samma villkor som medborgarna i den staten.

2. Ledamöterna i Europaparlamentet ska väljas genom allmänna, direkta, fria och hemliga val.
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Artikel 40
Rösträtt och valbarhet i kommunala val

Varje unionsmedborgare ska ha rösträtt och vara valbar i kommunala val i den medlemsstat där han 
eller hon är bosatt, på samma villkor som medborgarna i den staten.

Artikel 41
Rätt till god förvaltning

1. Var och en har rätt att få sina angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid 
av unionens institutioner, organ och byråer.

2. Denna rättighet innebär bl.a. att

a) var och en har rätt att bli hörd innan en enskild åtgärd som skulle beröra honom eller henne 
negativt vidtas mot honom eller henne,

b) var och en ska ha tillgång till de akter som berör honom eller henne, med förbehåll för 
berättigade intressen vad avser sekretess, tystnadsplikt och affärshemlighet,

c) förvaltningen är skyldig att motivera sina beslut.

3. Var och en har rätt att få ersättning av unionen för skador som har orsakats av dess 
institutioner eller dess tjänstemän under deras tjänsteutövning, enligt de allmänna gemensamma 
principerna i medlemsstaternas lagstiftning.

4. Var och en ska kunna vända sig till unionens institutioner på något av fördragens språk och ska 
få svar på samma språk.

Artikel 42
Rätt till tillgång till handlingar

Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en 
medlemsstat har rätt till tillgång till unionens institutioners, organs och byråers handlingar, 
oberoende av medium.

Artikel 43
Europeiska ombudsmannen

Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en 
medlemsstat har rätt att vända sig till Europeiska ombudsmannen vid missförhållanden i unionens 
institutioners, organs eller byråers verksamhet, med undantag för Europeiska unionens domstol då 
den utövar sina domstolsfunktioner.
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Artikel 44
Rätt att göra framställningar

Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en 
medlemsstat har rätt att göra framställningar till Europaparlamentet.

Artikel 45
Rörelse- och uppehållsfrihet

1. Varje unionsmedborgare har rätt att fritt röra sig och uppehålla sig inom medlemsstaternas 
territorier.

2. Rörelse- och uppehållsfrihet kan i enlighet med fördragen medges tredjelandsmedborgare som 
är lagligen bosatta inom en medlemsstats territorium.

Artikel 46
Diplomatiskt och konsulärt skydd

Varje unionsmedborgare har inom ett tredjelands territorium, där den medlemsstat i vilken han eller 
hon är medborgare inte är representerad, rätt till skydd av varje medlemsstats diplomatiska och 
konsulära myndigheter, på samma villkor som medborgarna i den staten.

AVDELNING VI
RÄTTSKIPNING

Artikel 47
Rätt till ett effektivt rättsmedel och till en opartisk domstol

Var och en vars unionsrättsligt garanterade fri- och rättigheter har kränkts har rätt till ett effektivt 
rättsmedel inför en domstol, med beaktande av de villkor som föreskrivs i denna artikel.

Var och en har rätt att inom skälig tid få sin sak prövad i en rättvis och offentlig rättegång och inför 
en oavhängig och opartisk domstol som har inrättats enligt lag. Var och en ska ha möjlighet att 
erhålla rådgivning, låta sig försvaras och företrädas.

Rättshjälp ska ges till personer som inte har tillräckliga medel, om denna hjälp är nödvändig för att 
ge dem en effektiv möjlighet att få sin sak prövad inför domstol.
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Artikel 48
Presumtion för oskuld och rätten till försvar

1. Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse ska betraktas som oskyldig till dess 
att hans eller hennes skuld lagligen fastställts.

2. Var och en som har blivit anklagad för en lagöverträdelse ska garanteras respekt för rätten till 
försvar.

Artikel 49
Principerna om laglighet och proportionalitet i fråga om brott och straff

1. Ingen får fällas till ansvar för någon gärning eller underlåtenhet som vid den tidpunkt då den 
begicks inte utgjorde en lagöverträdelse enligt nationell eller internationell rätt. Inte heller får ett 
strängare straff utmätas än som var tillämpligt vid den tidpunkt då brottet begicks. Om efter 
lagöverträdelsens begående ny lag stiftas som föreskriver ett lindrigare straff ska detta tillämpas.

2. Denna artikel ska inte hindra lagföring och bestraffning av den som har gjort sig skyldig till en 
handling eller underlåtenhet som vid den tidpunkt då den begicks var brottslig enligt de allmänna 
principer som erkänns av alla nationer.

3. Straffets stränghet bör inte vara oproportionerlig i förhållande till lagöverträdelsen.

Artikel 50
Rätt att inte bli dömd eller straffad två gånger för samma brott

Ingen får lagföras eller straffas på nytt för en lagöverträdelse för vilken han eller hon redan har 
blivit frikänd eller dömd i unionen genom en lagakraftvunnen brottmålsdom i enlighet med lagen.

AVDELNING VII
ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM TOLKNING OCH

TILLÄMPNING AV STADGAN

Artikel 51
Tillämpningsområde

1. Bestämmelserna i denna stadga riktar sig, med beaktande av subsidiaritetsprincipen, till 
unionens institutioner, organ och byråer samt till medlemsstaterna endast när dessa tillämpar 
unionsrätten. Institutionerna, organen, byråerna och medlemsstaterna ska därför respektera 
rättigheterna, iaktta principerna och främja tillämpningen av dem i enlighet med sina respektive 
befogenheter och under iakttagande av gränserna för unionens befogenheter enligt fördragen.

2. Denna stadga innebär inte någon utvidgning av tillämpningsområdet för unionsrätten utanför 
unionens befogenheter, medför varken någon ny befogenhet eller någon ny uppgift för unionen och 
ändrar heller inte de befogenheter och uppgifter som fastställs i fördragen.



DV\779820SV.doc 65/373 PE423.766v01-00

SV

Artikel 52
Rättigheternas och principernas räckvidd och tolkning

1. Varje begränsning i utövandet av de rättigheter och friheter som erkänns i denna stadga ska 
vara föreskriven i lag och förenlig med det väsentliga innehållet i dessa rättigheter och friheter. 
Begränsningar får, med beaktande av proportionalitetsprincipen, endast göras om de är nödvändiga 
och faktiskt svarar mot mål av allmänt samhällsintresse som erkänns av unionen eller behovet av 
skydd för andra människors rättigheter och friheter.

2. De rättigheter som erkänns i denna stadga för vilka bestämmelser återfinns i fördragen ska 
utövas på de villkor och inom de gränser som fastställs i dessa.

3. I den mån som denna stadga omfattar rättigheter som motsvarar sådana som garanteras av 
europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna 
ska de ha samma innebörd och räckvidd som i konventionen. Denna bestämmelse hindrar inte 
unionsrätten från att tillförsäkra ett mer långtgående skydd.

4. I den mån som grundläggande rättigheter enligt medlemsstaternas gemensamma 
konstitutionella traditioner erkänns i denna stadga, ska rättigheterna tolkas i samstämmighet 
med dessa traditioner.

5. De bestämmelser i denna stadga som innehåller principer får genomföras genom 
lagstiftningsakter och verkställighetsakter som beslutas av unionens institutioner, organ och byråer 
och genom medlemsstaternas akter när de vid utövandet av sina respektive befogenheter genomför 
unionsrätten. De får prövas i domstol endast när det är fråga om tolkningen av sådana akter och 
prövningen av deras laglighet.

6. Nationell lagstiftning och praxis ska beaktas fullt ut i enlighet med vad som anges i denna 
stadga.

7. De förklaringar som utarbetats för att ge vägledning vid tolkningen av denna stadga ska 
vederbörligen beaktas av unionens och medlemsstaternas domstolar.

Artikel 53
Skyddsnivå

Ingen bestämmelse i denna stadga får tolkas som att den inskränker eller inkräktar på de mänskliga 
rättigheter och grundläggande friheter som inom respektive tillämpningsområde erkänns i 
unionsrätten, internationell rätt och de internationella konventioner i vilka unionen eller samtliga 
medlemsstater är parter, särskilt europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna 
och de grundläggande friheterna, samt i medlemsstaternas författningar.
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Artikel 54
Förbud mot missbruk av rättigheter

Ingen bestämmelse i denna stadga får tolkas som att den medför rätt att bedriva verksamhet eller 
utföra handlingar som syftar till att sätta ur spel någon av de rättigheter och friheter som erkänns 
i stadgan eller att inskränka dem i större utsträckning än vad som medges i stadgan.

I texten ovan återges i anpassad form den stadga som proklamerades den 7 december 2000 och som, 
från och med dagen för Lissabonfördragets ikraftträdande, kommer att ersätta denna.

För Europaparlamentet

För Europeiska unionens råd

För Europeiska kommissionen
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Europaparlamentets resolution av den 11 juli 2007 om sammankallandet av 
regeringskonferensen: Europaparlamentets yttrande (artikel 48 i EU-fördraget) 
(2007/0808(CNS)) – Betänkande Jo Leinen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 48 andra stycket i fördraget om Europeiska unionen i enlighet med 
vilken rådet har hört parlamentet (C6-0206/2007),

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen,

– med beaktande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa, som 
undertecknades i Rom den 29 oktober 2004 (”konstitutionsfördraget”),

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna i den form 
som den undertecknades och proklamerades i Nice den 7 december 2000,

– med beaktande av Laekenförklaringen av den 15 december 2001 om Europeiska unionens 
framtid,

– med beaktande av Berlinförklaringen av den 25 mars 2007 med anledning av den femtionde 
årsdagen av undertecknandet av Romfördragen,

– med beaktande av sina resolutioner av den 12 januari 2005 om fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa1 och av den 7 juni 2007 om en färdplan för EU:s konstitutionella 
process2,

– med beaktande av resolutionen från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av 
den 30 maj 2007 om färdplanen för den konstitutionella processen och yttrandet från 
regionkommittén av den 6 juni 2007 om nylanseringen av den konstitutionella processen inför 
Europeiska rådets toppmöte den 21–22 juni 2007,

– med beaktande av det gemensamma parlamentariska mötet om Europas framtid 
den 11-12 juni 2007 i Bryssel,

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Bryssel 
den 21-22 juni 2007 med mandatet för regeringskonferensen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0279/2007), och 
av följande skäl:

A. Efter två års eftertanke om Europas framtid står det fast att det är nödvändigt att trygga och 
förbättra innehållet i de nya idéer som fastställdes i konstitutionsfördraget när det gäller 

                                               
1 EUT C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
2 Antagna texter, P6_TA(2007)0234.
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demokrati, effektivitet och insyn för att garantera att Europeiska unionen fungerar väl, stärka 
dess ställning i världen och se till att rättigheterna för dess medborgare förbättras.

B. Denna åsikt delas av många av medlemsstaternas nationella parlament och Europaparlamentet, 
vilkas företrädare har utarbetat ett underlag för dessa nya idéer inom ramen för konventet om 
stadgan för de grundläggande rättigheterna och Europeiska konventet.

C. Europeiska rådet enades vid sitt möte i juni 2007 om att sammankalla en regeringskonferens 
med ett mandat att omarbeta de flesta av de nya idéerna i konstitutionsfördraget till ändringar 
av de gällande fördragen.

D. Mandatet är mycket exakt och gör också att man under regeringskonferensen snabbt kan 
besluta om ändringarna av vissa av de nya idéerna i konstitutionsfördraget utan att dess 
innehåll äventyras.

E. I mandatet överges emellertid ambitionen att skapa ett enda konstitutionsfördrag som skall 
ersätta de befintliga fördragen. Begrepp som skulle ge medborgarna en klar uppfattning om 
karaktären på unionens akter undviks. Inga symboler som skulle göra det lättare för 
medborgarna att identifiera sig med Europeiska unionen behålls. Dessutom ges flera 
möjligheter att inte delta på vissa områden där enskilda medlemsstater har uppgett svårigheter.

F. I mandatet beaktas inte i tillräcklig utsträckning de nya utmaningar som har unionen ställts 
inför sedan konstitutionsfördraget undertecknades.

G. Europaparlamentet är som EU:s enda direktvalda institution skyldigt att ge uttryck åt 
Europeiska unionens gemensamma intressen för att stärka den europeiska konstruktionen och 
dess gemenskapsmetod, vilka varit en källa till fred, stabilitet och välstånd i över 50 år.

1. Europaparlamentet välkomnar de ansträngningar som gjorts av det tyska ordförandeskapet för 
rådet för att nå en enhällig överenskommelse vid Europeiska rådets möte den 21–22 juni 2007.

2. Europaparlamentet noterar det mandat för regeringskonferensen som Europeiska rådet har 
enats om och välkomnar den utförliga precisionen och den snäva tidsramen för slutförandet av 
regeringskonferensen. Medlemsstaterna uppmanas att inte frångå de åtaganden som de kommit 
överens om vid Europeiska rådet. Parlamentet välkomnar sammankallandet av 
regeringskonferensen.

3. Europaparlamentet beklagar emellertid att detta mandat medför att vissa viktiga delar som man 
enades om redan vid regeringskonferensen 2004 går förlorade, till exempel konceptet med ett 
konstitutionellt fördrag, unionens symboler, en begriplig benämning på unionens rättsakter, ett 
tydligt klargörande av att unionens lagstiftning har företräde och definitionen av unionen som 
en union av medborgare och stater. Det är också beklagligt att mandatet medför att införandet 
av vissa andra element blir mycket försenat.

4. Europaparlamentet är oroat över att mandatet gör det möjligt att i högre grad låta vissa 
medlemsstater välja att inte delta i genomförandet av vissa centrala bestämmelser i de 
planerade fördragen, vilket skulle kunna leda till att sammanhållningen i unionen försämras.
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5. Europaparlamentet beklagar att mandatet gör det möjligt att ändra vissa formuleringar i 
konstitutionsfördraget, vilket ger ett intryck av misstro mot unionen och dess institutioner och 
således sänder fel signal till allmänheten.

6. Europaparlamentet beklagar att EU:s anseende och det politiska modet hos medlemsstaternas 
företrädare har minskat, och uttrycker sin oro över de attityder mot de europeiska tankarna om 
solidaritet och integration som håller på att utvecklas.

7. Europaparlamentet betonar att mandatet gör det möjligt att ändra beteckningen på rättsakter 
men inte att göra några betydande ändringar av deras struktur och hierarki. Parlamentet har för 
avsikt att noggrant granska hur detta kommer att införas i de tillhörande bestämmelserna för att 
garantera politiskt ansvar och slå vakt om sina lagstiftningsbefogenheter, särskilt när det gäller 
kontroll av delegerade akter.

8. Europaparlamentet välkomnar emellertid att mandatet till stor del tryggar innehållet i 
konstitutionsfördraget, särskilt unionens ställning som en enda juridisk person och 
avskaffandet av pelarstrukturen, utvidgningen av omröstning med kvalificerad majoritet i rådet 
och medbeslutande av parlamentet och rådet, inslagen av deltagandedemokrati, den rättsligt 
bindande karaktären hos stadgan om de grundläggande rättigheterna, förbättringen av 
samstämmigheten i unionens yttre åtgärder och det välavvägda institutionella paketet.

9. Europaparlamentet noterar att alla positiva resultat när det gäller stärkandet av demokratiska 
förfaranden och medborgarnas rättigheter, utökandet av befogenheter och fastställandet av 
EU:s värden och mål uteslutande härrör från arbetet inom Europeiska konventet.

10. Europaparlamentet välkomnar att den ekonomiska och monetära unionen kommer att bli 
erkänd som ett av EU:s mål i fördraget om Europeiska unionen.

11. Europaparlamentet välkomnar att mandatet ger möjlighet att införa vissa nya element i 
fördragen, till exempel att uttryckligen nämna klimatförändringar och solidaritet på 
energiområdet.

12. Europaparlamentet påminner om att EU inför sina egna medborgare och hela världen har 
förklarat sig vara en värdegemenskap, att de grundläggande rättigheterna och friheterna utgör 
den innersta kärnan i denna värdegemenskap och att dessa kommit till uttryck på ett 
uttömmande sätt i stadgan om de grundläggande rättigheterna och erkänts av EU:s institutioner 
och alla medlemsstater vid ett flertal tillfällen. Parlamentet anser därför att det är ett enormt 
bakslag och är till stor skada för EU:s innersta självförståelse om någon eller några 
medlemsstater nu väljer att inte delta i stadgan om de grundläggande rättigheterna. Parlamentet 
vädjar därför med eftertryck till alla medlemsstater att återigen göra allt för att övervinna 
denna inre splittring och trots allt enas om att denna stadga skall tillämpas fullt ut.

13. Europaparlamentet uppmanar regeringskonferensen att slutföra sitt arbete före slutet av 2007 
så att det nya fördraget kan träda i kraft i god tid före valet till Europaparlamentet 2009.

14. Europaparlamentet välkomnar att Europeiska rådet vid sitt möte i juni 2007 beslutat att låta 
parlamentet vara mer delaktigt i regeringskonferensen på alla nivåer.
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15. Europaparlamentet förbehåller sig rätten att lägga fram konkreta förslag till 
regeringskonferensen om särskilda frågor inom ramen för mandatet.

16. Europaparlamentet kommer att följa Europeiska rådets uppmaning att i god tid ta upp frågan 
om sin egen sammansättning.

17. Europaparlamentet betonar att det tänker granska resultatet av regeringskonferensen noggrant 
för att se om de reformer som man enats om vid förhandlingarna på ett tillfredsställande sätt 
motsvarar dess tolkning av mandatet.

18. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna och deras egna företrädare att garantera full 
insyn i regeringskonferensens arbete, särskilt genom att offentliggöra alla handlingar som 
lämnats till regeringskonferensen för diskussion.

19. Europaparlamentet bekräftar sin avsikt att inleda ett mycket nära samarbete med de nationella 
parlamenten och med det civila samhället under arbetet med att ändra fördragen.

20. Europaparlamentet uppmanar regeringskonferensen att med tanke på öppenheten se till att 
resultaten av dess arbete offentliggörs i form av ett förslag till konsoliderad version av 
fördragen.

21. Europaparlamentet är fast beslutet att efter valet 2009 lägga fram nya förslag om en ytterligare 
konstitutionell överenskommelse för unionen i enlighet med bestämmelsen om 
fördragsändringar1 eftersom Europeiska unionen är ett gemensamt projekt som ständigt 
förnyas.

22. Europaparlamentet uppmanar EU:s institutioner att lägga fram konkreta förslag om hur 
Europas medborgare på nytt kan involveras i en dialog under fortsättningen av den 
konstitutionella processen.

23. Europaparlamentet uppmanar sitt behöriga utskott att överväga eventuella ändringar av 
arbetsordningen så att EU:s flagga och den hymn som anges i konstitutionsförslaget ges 
officiellt erkännande i parlamentets verksamhet och lokaler.

24. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution, som utgör dess 
yttrande om sammankallandet av regeringskonferensen, till rådet, kommissionen, stats- och 
regeringscheferna och medlemsstaternas parlament samt till Europeiska centralbanken.

                                               
1 Se artikel IV-443 i konstitutionsfördraget.
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Europaparlamentets resolution av den 20 februari 2008 om Lissabonfördraget 
(2007/2286(INI)) – Betänkande Richard Corbett / Íñigo Méndez De Vigo

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat den 13 december 2007,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen, ändrade genom Europeiska enhetsakten samt Maastricht-, 
Amsterdam- och Nicefördragen,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av den 
12 december 20071,

– med beaktande av Laekenförklaringen av den 15 december 2001 om Europeiska unionens 
framtid,

– med beaktande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa, undertecknat i 
Rom den 29 oktober 2004,

– med beaktande av sin resolution av den 7 juni 2007 om en färdplan för EU:s konstitutionella 
process2 och sin resolution av den 11 juli 2007 om sammankallandet av 
regeringskonferensen3,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena från 
utskottet för regional utveckling, utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling, utskottet 
för internationell handel, budgetutskottet, utskottet för industrifrågor, forskning och energi 
och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
(A6-0013/2008), och av följande skäl:

och av följande skäl:

A. Under de senaste femtio åren har utvecklingen av Europeiska unionen haft en avgörande 
betydelse när det gäller att skapa ett område med fred och stabilitet på en kontinent som 
tidigare härjats av krig, när det gäller att befästa demokrati, frihet och medborgerliga 
rättigheter och att främja välstånd, solidaritet och välfärd genom att skapa världens största 
inre marknad med gemensamma regler om sociala normer, miljö- och konsumentskydd och 
rättvis konkurrens och med en ekonomisk och monetär union. Dessutom har unionens 
utveckling lett till att medlemsstaterna har fått bättre möjligheter att samarbeta i kampen mot 
gränsöverskridande problem och till att Europa har fått en starkare röst i världen.

                                               
1 EUT C 303, 14.12.2007, s. 1.
2 Antagna texter, P6_TA(2007)0234.
3 Antagna texter, P6_TA(2007)0328.
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B. Det finns ett erkänt behov av att reformera och stärka EU:s strukturer för att befästa dessa 
framsteg och se till att unionens 27 medlemsstater (som i framtiden kan bli ännu fler) får 
bättre möjligheter att fungera effektivt, så att den kan möta nya gemensamma utmaningar och 
i högre grad bli föremål för demokratisk kontroll.

C. Detta behov har varit drivkraften bakom den serie av reformer som alltsedan 
Maastrichtfördraget – som blev en milstolpe i den europeiska integrationsprocessen genom att 
skapa en ekonomisk och monetär union och genomföra övergången från en i huvudsak 
ekonomisk gemenskap till en politisk union – har haft som mål att räta ut frågetecknen kring 
unionens institutionella struktur. Dessa reformer mynnade ut i Laekenförklaringen, som även 
banade väg för en ny reformprocess som baserade sig inte bara på regeringskonferenser utan 
även på konvent.

D. Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa utarbetades av ett konvent bestående 
av två representanter från vart och ett av de nationella parlamenten, 16 ledamöter av 
Europaparlamentet, två företrädare för kommissionen och en företrädare för varje 
medlemsstats regering. Konventet utarbetade ett utkast efter offentliga överläggningar och 
kom fram till en samförståndslösning som i allt väsentligt bekräftades under 2004 års 
regeringskonferens. Det efterföljande Lissabonfördraget, som saknar vissa delar som återfinns 
i konstitutionen, var däremot ett resultat av mer traditionella mellanstatliga arbetsmetoder, 
även om tre företrädare för Europaparlamentet deltog i arbetet fullt ut.

E. Det tidigare försöket att reformera unionen genom att ersätta fördragen med en konstitution 
stöddes av en överväldigande majoritet av EU-medborgarnas valda företrädare i 
Europaparlamentet1. Konstitutionen ratificerades av två tredjedelar av medlemsstaterna men 
förkastades av två medlemsstater (Frankrike och Nederländerna). Då det efter en period av 
eftertanke stod klart att det inte skulle gå att uppfylla kravet på stöd från samtliga 
medlemsstater övergav man detta försök för att i stället inrikta sig på att ändra de gällande 
fördragen.

F. Dessa ändringar av metoderna och förfarandena genomfördes på ett sådant sätt att många av 
de praktiska justeringarna av unionens institutionella struktur bibehölls i en ny tappning. Dock 
innebar ändringarna att ambitionsnivån sänktes, att många delar av konstitutionen slopades, 
att ikraftträdandet av vissa nya mekanismer sköts upp och att man i fördragen införlivade 
särskilda åtgärder för flera medlemsstater.

G. Det faktum att samtliga nationella regeringar i unionen har godkänt fördraget visar dock att 
alla medlemsstaternas folkvalda regeringar anser att denna kompromiss utgör den grund på 
vilken de önskar bygga sitt gemensamma arbete i framtiden. Det krävs nu maximalt politiskt 
engagemang av var och en av dem för att fördraget ska kunna ratificeras före den 
1 januari 2009.

H. Lissabonfördraget måste ratificeras av samtliga medlemsstater före utgången av 2008, så att 
medborgarna ges möjlighet att rösta i valet 2009 i full vetskap om unionens nya institutionella 
arkitektur.

                                               
1 Med 500 röster för, 137 röster emot och 40 nedlagda röster (Europaparlamentets resolution av den 12 januari 2005 om 
fördraget om upprättande av en konstitution för Europa – [betänkande av Corbett och Méndez de Vigo], EUT C 247 E, 
6.10.2005, s. 88).
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Ett positivt steg för unionens framtid 

1. Europaparlamentet anser att Lissabonfördraget, sett som helhet, utgör en avsevärd förbättring 
av de gällande fördragen och att det ger unionen en ökad beslutsförmåga och förbättrar 
möjligheterna att i demokratisk ordning utkräva ansvar av unionen (genom att 
Europaparlamentets och de nationella parlamentens roller stärks). Dessutom innebär fördraget 
att EU-medborgarnas rättigheter gentemot unionen stärks och att unionens institutioner kan 
fungera på ett mer effektivt sätt.

Bättre möjligheter till demokratiskt ansvarsutkrävande 

2. Europaparlamentet ser positivt på att beslutsförmågan och det demokratiska 
ansvarsutkrävandet stärks, vilket ger medborgarna större kontroll över EU:s verksamhet, 
framför allt till följd av följande förbättringar:

a) Antagandet av all slags EU-lagstiftning underkastas parlamentarisk kontroll i en 
omfattning som saknar motstycke i någon annan överstatlig eller internationell struktur:

– Med några få undantag kommer all EU-lagstiftning att godkännas av både rådet 
(bestående av ministrar som är ansvariga inför sina respektive nationella parlament) och 
Europaparlament (bestående av direktvalda ledamöter), på jämbördiga villkor.

– De nationella parlamentens förhandsgranskning av all EU-lagstiftning stärks i och med 
att de kommer att motta samtliga EU-lagstiftningsförslag i god tid och därmed ha 
möjlighet att diskutera dem med sina ministrar innan rådet antar en ståndpunkt. De 
enskilda parlamenten får även rätt att kräva att ett förslag tas upp till omprövning om de 
anser att det inte är förenligt med subsidiaritetsprincipen.

b) Kommissionens ordförande kommer att väljas av Europaparlamentet, på förslag av 
Europeiska rådet. I detta sammanhang kommer hänsyn att tas till valet till 
Europaparlamentet.

c) Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik kommer att utses av 
både Europeiska rådet och kommissionens ordförande och måste, såsom 
kommissionsledamot, genomgå samma tillsättningsförfarande i parlamentet som övriga 
kommissionsledamöter. Den höge representanten kommer som vice ordförande i 
kommissionen att omfattas av samma bestämmelser som de andra 
kommissionsledamöterna vid sitt tillträde och sin tjänsteutövning.

d) Det fastställs ett nytt, förenklat och mer demokratiskt budgetförfarande med en enda 
behandling. Åtskillnaden mellan obligatoriska och icke-obligatoriska utgifter slopas, vilket 
säkerställer att parlamentet och rådet blir helt jämbördiga när det gäller godkännandet av 
hela årsbudgeten. Dessutom slås det fast att parlamentet ska ge sitt samtycke till den 
juridiskt bindande fleråriga budgetramen.

e) Den demokratiska kontrollen i samband med de lagstiftningsbefogenheter som delegerats 
till kommissionen stärks genom ett nytt kontrollsystem som gör det möjligt för 
Europaparlamentet eller rådet att antingen återkalla kommissionsbeslut eller återkalla 
delegeringen.
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f) Europaparlamentets samtycke krävs för att godkänna en lång rad internationella 
överenskommelser som undertecknats av unionen, inbegripet överenskommelser inom 
områden som omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet internt inom unionen. 

g) Rådets möten blir offentliga när rådet förhandlar eller röstar om förslag till 
lagstiftningsakter, så att medborgarna kan få insyn i hur deras regeringar agerar i rådet.

h) EU:s organ, särskilt Europol och Eurojust, blir föremål för ökad parlamentarisk kontroll.

i) Regionkommittén får möjlighet att väcka talan vid domstolen. Mandatet för ledamöterna i 
Regionkommittén förlängs till fem år och kommitténs förbindelser med Europaparlamentet 
definieras tydligare.

j) Förfarandena för att ändra fördragen kommer att bli mer öppna och demokratiska 
i framtiden, i och med att även Europaparlamentet ges rätt att lägga fram ändringsförslag, 
och granskningen av alla föreslagna ändringar måste göras av ett konvent där 
representanter för såväl de nationella parlamenten som Europaparlamentet deltar, såvida 
inte Europaparlamentet ger stöd för ståndpunkten att detta är onödigt. Det införs nya 
förenklade översynsförfaranden som gör det möjligt att genom enhälliga beslut ändra vissa 
bestämmelser i fördraget, efter de nationella parlamentens godkännande.

Bevarade värderingar, förstärkta medborgerliga rättigheter och ökad tydlighet

3. Europaparlamentet ser positivt på att medborgarnas rättigheter stärks som en följd av följande 
förbättringar:

a) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, som innehåller en 
fullständig och aktuell förteckning av medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala 
rättigheter, blir rättsligt bindande. Stadgan tryggar unionsmedborgarnas rättssäkerhet och 
säkerställer att all EU-lagstiftning, alla åtgärder som EU-institutionerna vidtar och alla 
åtgärder som grundar sig på EU-lagstiftningen står i överensstämmelse med 
bestämmelserna i stadgan och med subsidiaritetsprincipen.

b) EU åtar sig att ansöka om anslutning till den europeiska konventionen om skydd för de 
mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. Därmed kommer unionen att 
underställas samma externa granskning som medlemsstaterna när det gäller skyldigheten 
att respektera medborgarnas rättigheter.

c) Med medborgarnas, och det civila samhällets representativa organisationers, viktiga bidrag 
till förberedelsen av fördraget som underlag kommer det genom nya bestämmelser att bli 
lättare för dessa att delta i unionens överläggningar. Dialogen med arbetsmarknadens 
parter liksom dialogen med kyrkor, trossamfund och konfessionslösa organisationer 
kommer att uppmuntras.

d) Införandet av ett europeiskt medborgarinitiativ gör det möjligt för medborgarna att lägga 
fram förslag i frågor där de anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen.

e) Medborgarnas rättsskydd förstärks eftersom behörigheten för Europeiska unionens domstol 
utvidgas till att omfatta frågor som rör frihet, säkerhet och rättvisa samt Europeiska rådets, 
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Europeiska centralbankens och unionens olika organs handlingar. Samtidigt ges fysiska 
och juridiska personer större möjligheter att få sin sak prövad vid domstolen.

4. Europaparlamentet ser positivt på att fördraget på ett tydligare och mer synligt sätt slår fast de 
värderingar som delas av samtliga medlemsstater och som ligger till grund för EU, liksom 
EU:s mål och de principer som är vägledande för EU:s verksamhet och dess förbindelser med 
medlemsstaterna:

a) En tydlig avgränsning görs mellan EU:s och medlemsstaternas befogenheter, enligt 
principen att alla befogenheter som inte har tilldelats unionen i fördragen ska ligga kvar 
hos medlemsstaterna.

b) Det läggs större vikt vid en politik som på ett tydligt sätt gagnar medborgarna. Det införs 
nya, allmänt tillämpliga bestämmelser om främjande av en hög sysselsättningsnivå, 
garantier för ett fullgott socialt skydd, bekämpning av socialt utanförskap, främjande av en 
hög utbildnings- och folkhälsonivå, undanröjande av varje form av diskriminering och 
främjande av jämställdhet mellan kvinnor och män. Det införs också nya bestämmelser 
som främjar hållbar utveckling och miljöskydd, inbegripet kampen mot 
klimatförändringarna, och som stärker respekten för tjänster i allmänhetens intresse. 
Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning bekräftas åter som ett av unionens mål.

c) Den förvirring som råder kring ”Europeiska gemenskapen” och ”Europeiska unionen” 
upphör i och med att Europeiska unionen blir en enda juridisk person och struktur.

d) En solidaritetsklausul mellan medlemsstaterna gör att medborgarna kan förvänta sig stöd 
från alla delar av unionen i händelse av en terroristattack, en naturkatastrof eller en 
katastrof orsakad av människan.

e) Fördraget bekräftar unionens speciella institutionella organisation till vilken 
medlemsstaterna överlåter vissa befogenheter som de anser bäst utövas genom 
gemensamma mekanismer. Samtidigt erbjuder fördraget, för att undanröja minsta tvivel, 
tillräckliga garantier för att unionen inte utvecklas till en centraliserad och allsmäktig 
”superstat”, till exempel följande

– Skyldigheten att respektera medlemsstaternas nationella identitet, som kommer till 
uttryck i deras politiska och konstitutionella grundstrukturer, bland annat det regionala 
och lokala självstyret, liksom deras väsentliga statliga funktioner, som innefattar 
funktioner vars syfte är att hävda medlemsstaternas territoriella integritet, upprätthålla 
lag och ordning och skydda den nationella säkerheten.

– Principen om kompetensfördelning (enligt vilken unionen endast har de behörigheter 
som medlemsstaterna har gett den), subsidiaritetsprincipen och 
proportionalitetsprincipen.

– Medlemsstaternas egen medverkan i unionens beslutssystem och i överenskommelser 
om eventuella ändringar av det.

– Erkännande av varje enskild medlemsstats rätt att lämna unionen om den så önskar.
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Ökad effektivitet

5. Europaparlamentet ser positivt på att det nya fördraget stärker EU-institutionernas förmåga att 
utföra sina uppgifter på ett mer effektivt sätt, främst av följande skäl:

a) De områden där regeringarna, vid omröstningarna i rådet, kommer att besluta med 
kvalificerad majoritet i stället för med enhällighet utökas avsevärt. Följden blir att en union 
av tjugosju medlemsstater kommer att kunna fungera inom fler områden utan att blockeras 
av veton.

b) Ett nytt omröstningssystem med dubbel majoritet gör det lättare för rådet att fatta beslut. 

c) Europeiska rådet blir en fullvärdig EU-institution och dess halvårsvis roterande 
ordförandeskap ersätts av en ordförande som väljs av Europeiska rådets medlemmar för en 
period på två och ett halvt år. Därmed skapas större koherens i förberedelserna och det 
löpande genomförandet av Europeiska rådets arbete.

d) Antalet kommissionsledamöter kommer 2014 att minskas till två tredjedelar av antalet 
medlemsstater, något som kommer att förbättra kommissionens handlingsförmåga och göra 
det ännu mer tydligt att kommissionsledamöterna företräder det europeiska intresset och 
inte sina respektive hemländers intressen. Alla medlemsstater kommer även i 
fortsättningen att delta på lika villkor, med hjälp av ett rotationssystem.

e) Unionen får avsevärt större synlighet och kapacitet som en global aktör:

– Unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik och 
kommissionsledamoten med ansvar för yttre förbindelser – två befattningar som skapar 
dubbelarbete och förvirring – slås ihop till en enda befattning som vice ordförande i 
kommissionen/hög representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Denna person 
ska vara ordförande för rådet (yttre förbindelser) och föra unionens talan i frågor där 
man har en gemensam ståndpunkt. Därmed säkras en större konsekvens i EU:s yttre 
åtgärder.

– Det inrättas en gemensam avdelning för yttre åtgärder, bestående av tjänstemän från 
kommissionen och rådet och de nationella diplomattjänsterna. Denna avdelning kan 
bara inrättas av rådet under förutsättning att kommissionen har godkänt inrättandet och 
att parlamentet har hörts. Avdelningen, som kommer att ledas av kommissionens vice 
ordförande/den höga representanten, bör vara knuten till kommissionen och syfta till att 
göra det möjligt att på ett mer konsekvent sätt utveckla och genomföra unionens
utrikespolitik.

– Unionens förmåga att utveckla gemensamma strukturer på det säkerhets- och 
försvarspolitiska området stärks, bland annat genom att man inför en klausul för 
ömsesidigt stöd och bistånd vid väpnade angrepp. Genom denna åtgärd ökas 
medborgarnas trygghetskänsla. Dessutom säkerställs den flexibilitet som behövs för att 
ta hänsyn till medlemsstaternas olika synsätt i dessa frågor.
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f) Åtskillnaden mellan lagstiftningsakter och genomförandeakter blir tydligare, och en ny 
definition av delegerade akter gör det möjligt att förenkla och rationalisera EU:s 
lagstiftning.

g) Pelarsystemet avskaffas, vilket möjliggör ett mer enhetligt agerande inom EU:s olika 
verksamhetsområden. Förenklade förfaranden och instrument införs, även om de speciella 
förutsättningar som råder för utrikes- och säkerhetspolitiken innebär att särskilda
förfaranden krävs på dessa områden.

h) Unionens insatser inom området med frihet, säkerhet och rättvisa ges ambitiösare mål och 
effektivare förfaranden. De separata mellanstatliga instrument och förfaranden som nu 
används slopas. Insatserna inom detta område blir föremål för domstolsprövning, vilket 
borgar för stora framsteg när det gäller rättsliga frågor, säkerhet och invandring.

i) Det införs en tydligare definition av unionens mål och befogenheter när det gäller 
klimatförändringar, barns rättigheter, den europeiska grannskapspolitiken, humanitärt 
bistånd, energi (inbegripet en hänvisning i fördraget till solidariteten mellan 
medlemsstaterna på detta område), rymdverksamhet, forskning, turism, idrott, folkhälsa 
och civilskydd. Det slås fast att den gemensamma handelspolitiken omfattas av unionens 
exklusiva behörighet.

j) Inom en rad andra områden blir det möjligt att använda effektivare beslutsmetoder så snart 
det finns en politisk vilja att göra det.

k) Det ges utrymme för mer flexibla lösningar när inte alla medlemsstater vill eller kan 
genomföra en viss politik samtidigt.

Bekymmersamma frågor

6. Europaparlamentet är medvetet om den utbredda besvikelsen över att det, på grund av 
resultaten från folkomröstningarna i Frankrike och Nederländerna, blev nödvändigt att vidta 
följande åtgärder för att säkra ett nytt fördrag mellan de 27 medlemsstaterna:

– Planerna på en konstitution övergavs och därmed även vissa av dess särdrag, till exempel 
tanken på en union som baserar sig på viljan hos dess medborgare och medlemsstater. 
Dessutom övergavs målsättningarna att skapa en enhetlig och strukturerad text, införa 
tydligare definitioner av lagstiftningsinstrument, förankra flaggan och hymnen i fördraget 
och använda titeln ”utrikesminister” i stället för ”hög representant”.

– Viktiga delar av det nya fördraget, såsom ikraftträdandet av det nya omröstningssystemet i 
rådet (och de därmed förbundna bestämmelserna om att senarelägga omröstningar, dvs. de 
bestämmelser som går under benämningen ”Ioanninakompromissen”) sköts upp, och inom 
vissa behörighetsområden infördes restriktiva mekanismer – ”nödbromsar” – i det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

– Åtgärder som är specifikt inriktade på särskilda enskilda medlemsstater infördes i 
fördraget. Som exempel kan nämnas förlängningen av ”opt-in”-arrangemangen för två 
medlemsstater när det gäller polissamarbete och straffrättsligt samarbete, införlivandet av 
det protokoll som begränsar stadgans effekter på två medlemsstaters nationella lagstiftning 
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samt, som ett undantag från principen om degressiv proportionalitet, tilldelningen till en 
medlemsstat av ytterligare en plats i parlamentet. 

– Ordalydelsen i ett flertal avsnitt i fördraget och dess bifogade protokoll och förklaringar 
ändrades på ett sätt som har gjort tonfallet omotiverat negativt, vilket antyder misstro 
gentemot EU och dess institutioner och därmed sänder fel signal till allmänheten.

Slutsatser

7. Europaparlamentet ställer sig bakom fördraget och betonar vikten av att samtliga 
medlemsstater ratificerar det i god tid så att det kan träda i kraft den 1 januari 2009.

8. Europaparlamentet anser att Lissabonfördraget kommer att fungera som en stabil ram som gör 
det möjligt att fortsätta att utveckla unionen i framtiden.

9. Europaparlamentet är medvetet om att ett ändringsfördrag ofrånkomligen är mindre tydligt 
och mer svårläst än ett kodifierat fördrag. Parlamentet efterlyser därför ett omedelbart 
offentliggörande av de konsoliderade fördrag som ändrats genom Lissabonfördraget, så att 
medborgarna ges tillgång till en mer överskådlig grundtext för unionen.

10. Europaparlamentet upprepar att både EU-institutionerna och de nationella myndigheterna 
måste göra sitt yttersta, i överensstämmelse med principen om lojalt samarbete, för att på ett 
lättbegripligt och objektivt sätt informera EU-medborgarna om innehållet i fördraget.

11. Europaparlamentet uppdrar åt det ansvariga utskottet att förbereda de nödvändiga ändringarna 
av arbetsordningen och att göra en bedömning av behovet av ytterligare 
genomförandeåtgärder.

°

°    °

12. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och betänkandet från 
utskottet för konstitutionella frågor till medlemsstaternas respektive parlament samt till rådet, 
kommissionen och de f.d. ledamöterna av konventet om Europas framtid, samt att se till att 
parlamentets samtliga enheter, inklusive dess informationskontor, tillhandahåller omfattande 
information om parlamentets inställning till fördraget. 
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Betänkande om parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget 
(2008/2063(INI)) – Betänkande Jo Leinen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat den 13 december 2007,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen, ändrade genom Europeiska enhetsakten och Maastricht-, Amsterdam-
och Nicefördragen,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna av 
den 12 december 20071,

– med beaktande av Laekenförklaringen av den 15 december 2001 om Europeiska unionens 
framtid2,

– med beaktande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa, undertecknat i Rom 
den 29 oktober 2004,

– med beaktande av sin resolution av den 7 juni 2007 om en färdplan för EU:s konstitutionella 
process3,

– med beaktande av sin resolution av den 11 juli 2007 om sammankallandet av 
regeringskonferensen4,

– med beaktande av sin resolution av den 20 februari 2008 om Lissabonfördraget5,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena från 
utskottet för utrikesfrågor, utskottet för utveckling, utskottet för internationell handel, 
budgetkontrollutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för sysselsättning och 
sociala frågor, utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet, utskottet för industrifrågor, 
forskning och energi, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för 
transport och turism, utskottet för regional utveckling, utskottet för jordbruk och landsbygdens 
utveckling, fiskeriutskottet, utskottet för kultur och utbildning, utskottet för rättsliga frågor, 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, utskottet för 
kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män samt utskottet för framställningar 
(A6-0145/2008).

                                               
1 EU:s stadga om de grundläggande rättigheterna av den 7 december 2000, proklamerad i Strasbourg 
den 12 december 2007.
2 Europeiska rådets möte i Laeken, Laekenförklaringen om Europeiska unionens framtid, SN 273/01, 15.12.2001.
3 EUT C 125 E, 22.5.2008, s. 215.
4 Antagna texter, P6_TA(2007)0328.
5 Antagna texter, P6_TA(2008)0055.
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1. Nya politikområden

1.1. Nya mål och övergripande bestämmelser

1. Europaparlamentet välkomnar att stadgan om de grundläggande rättigheterna genom fördraget 
får en bindande karaktär och välkomnar erkännandet av de rättigheter, friheter och principer 
som fastställs för alla EU-medborgare och personer bosatta i unionen. Parlamentet understryker 
sitt åtagande att se till att stadgan genomförs fullt ut.

2. Europaparlamentet välkomnar den förstärkning av den representativa demokratin och 
deltagandedemokratin som blir resultatet av bl.a. införandet av det s.k. medborgarinitiativet 
(artikel 11 i EU-fördraget i Lissabonfördragets version), som gör det möjligt för ett antal 
unionsmedborgare, som uppgår till minst en miljon personer och som kommer från ett 
betydande antal medlemsstater, att uppmana kommissionen att lägga fram ett förslag till 
rättsakt.

3. Europaparlamentet välkomnar att miljöskyddet har fått en framträdande plats inom alla EU:s 
politikområden och att det finns en uttrycklig hänvisning i artikel 191 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt i Lissabonfördragets version (nedan kallat fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt) om att bekämpa klimatförändringen på internationell nivå. 
Parlamentet betonar att det kommer att fortsätta att verka för att EU ska ha en ledande roll i alla 
handlingsprogram för att bekämpa klimatförändringar och global uppvärmning.

4. Europaparlamentet välkomnar att det i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt etableras 
en koppling mellan uppbyggandet av ett område med frihet, säkerhet och rättvisa och respekten 
för de grundläggande rättigheterna och rättssystemen i Europeiska unionen och dess 
medlemsstater (artikel 67 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

5. Europaparlamentet noterar särskilt målet att upprätta en ”social marknadsekonomi med hög 
konkurrenskraft där full sysselsättning och sociala framsteg eftersträvas, samt […] en hög 
miljöskyddsnivå och en bättre miljö” (artikel 3.3 i EU-fördraget), som innebär att målet att 
fullborda den inre marknaden kopplas till andra mål.

6. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse att jämställdheten mellan kvinnor och män 
numera ingår som ett av unionens värden (artikel 2 i EU-fördraget) och som ett av dess mål 
(artikel 3.3 i EU-fördraget).

7. Europaparlamentet välkomnar att ”unionens och medlemsstaternas politik för 
utvecklingssamarbete ska komplettera och förstärka varandra” enligt artikel 208.1 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt, medan det i nu gällande artikel 177.1 i EG-fördraget står 
att ”Gemenskapens politik inom området för utvecklingssamarbete, […] skall vara ett 
komplement till medlemsstaternas politik”. Parlamentet betonar sitt eget utökade ansvar, 
eftersom unionen kommer att få en större roll när det gäller att ta initiativ till utformningen av 
politiken, vilket bör leda till en bättre samordning och arbetsfördelning mellan givarna och till 
ett effektivare bistånd för en ”minskning och på sikt utrotning av fattigdom” inom ramen för 
millenieutvecklingsmålen.
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8. Europaparlamentet anser att införandet av territoriell sammanhållning som ett av unionens mål 
(artikel 3 i EU-fördraget) kompletterar målen för ekonomisk och social sammanhållning och att 
införandet av rättsliga grunder inom dessa respektive områden kommer att utöka parlamentets 
behörighet att bedöma de territoriella effekterna av EU:s viktigaste politikområden. Parlamentet 
noterar med tillfredsställelse att de yttersta randområdenas särskilda ställning bekräftas genom 
artiklarna 349 och 355 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

9. Europaparlamentet välkomnar införandet av övergripande bestämmelser om hög sysselsättning, 
socialt skydd, kampen mot social utestängning, en hög utbildningsnivå, en hög hälsoskyddsnivå, 
bekämpande av diskriminering och miljöskydd, som utgör allmänna principer som ska ligga till 
grund för EU:s politik (artiklarna 9, 10 och 11 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt).

10. Europaparlamentet välkomnar även stärkandet av konsumentskyddet som en integrerad del vid 
utarbetandet och genomförandet av åtgärder på andra politiska områden, eftersom denna 
integrerade del genom artikel 12 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ges en 
betydligt prominentare position.

11. Europaparlamentet välkomnar den uttryckliga bestämmelsen om solidaritet i artikel 122 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, som innebär att rådet får besluta om lämpliga 
åtgärder om det uppstår allvarliga försörjningsproblem i fråga om vissa varor, särskilt på 
energiområdet.

12. Europaparlamentet välkomnar att det i artikel 214 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt fastställs att humanitärt bistånd till fullo utgör ett av unionens politikområden. 
Parlamentet anser att kapitel 1 (utvecklingssamarbete) och kapitel 3 (humanitärt bistånd) i 
avdelning III i den femte delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt utgör en 
tydligt rättslig grund för utvecklingsbistånd och humanitärt bistånd som ska omfattas av det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet.

13. Europaparlamentet välkomnar dessutom att EU har fått utökade befogenheter när det gäller 
civilskydd och kan ge särskilt bistånd och katastrofhjälp till tredjeländer (artikel 214 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt).

1.2. Nya rättsliga grunder

14. Europaparlamentet understryker att utvidgningen av unionens yttre åtgärder inom ramen för 
Lissabonfördraget, inbegripet de nya rättsliga grunderna och utrikespolitiska instrumenten (yttre 
åtgärder och den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp)/den gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitiken), kräver en ny interinstitutionell balans som kan garantera 
tillfredsställande demokratisk kontroll genom parlamentets försorg.

15. Europaparlamentet välkomnar att energifrågorna nu kommer att omfattas av en särskild 
avdelning, XXI, i den tredje delen i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och att det 
därmed kommer att finnas en rättslig grund för åtgärder på detta område (artikel 194 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt). Parlamentet konstaterar emellertid att – även om det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet i regel kommer att följas – beslut om energimixen fortfarande 
kommer att falla inom ramen för medlemsstaternas behörighet, medan åtgärder av fiskal 
karaktär inom detta område även i fortsättningen endast förutsätter att Europaparlamentet hörs.
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16. Europaparlamentet ser positivt på unionens gemensamma värderingar när det gäller tjänster av 
allmänt ekonomiskt intresse och välkomnar den rättsliga grund utifrån vilken principer och 
villkor för tillhandahållandet av tjänster av allmänt ekonomiskt intresse kan fastställas enligt det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 14 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
och protokoll nr 26 om tjänster av allmänt ekonomiskt intresse).

17. Europaparlamentet anser att de förändringar inom den gemensamma handelspolitiken som 
införs genom Lissabonfördraget (artiklarna 206 och 207 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt) sammantaget bidrar till att öka politikens demokratiska legitimitet och 
effektivitet, särskilt genom införandet av det ordinarie lagstiftningsförfarandet och kravet på 
godkännande för ingående av avtal. Parlamentet konstaterar att alla frågor som omfattas av den 
gemensamma handelspolitiken kommer att falla inom ramen för unionens exklusiva behörighet, 
vilket innebär att det inte längre kommer att finnas blandade handelsavtal som har ingåtts av 
både unionen och medlemsstaterna.

18. Europaparlamentet uttrycker sin tillfredsställelse över införandet av en bestämmelse om en 
europeisk rymdpolitik (artikel 189 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och 
välkomnar den möjlighet som ges parlamentet och rådet att i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet föreskriva de åtgärder som är nödvändiga för att upprätta ett europeiskt 
rymdprogram. Parlamentet anser emellertid att formuleringen ”dessa får dock inte omfatta 
någon harmonisering av medlemsstaternas lagar och andra författningar” i nämnda artikel kan 
leda till svårigheter vid genomförandet av en gemensam europeisk rymdpolitik.

19. Europaparlamentet påpekar att Lissabonfördraget innehåller en ny rättslig grund för 
medbeslutande när det gäller immateriell äganderätt (artikel 118 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt).

20. Europaparlamentet välkomnar utvidgningen av EU:s ungdomspolitiska insatser som ska främja 
ungdomars deltagande i Europas demokratiska liv (artikel 165 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt).

21. Europaparlamentet välkomnar den nya rättsliga grund som fastställs i artikel 298 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, där det förklaras att unionens institutioner, organ och byråer 
ska stödja sig på en öppen, effektiv och oberoende europeisk administration när de fullgör sina 
uppgifter, eftersom detta utgör grunden för en förordning om unionens administrativa 
förfarande.

22. Europaparlamentet välkomnar den stärkta rättsliga grunden för antagandet av åtgärder från 
unionens sida vilka syftar till att förebygga och bekämpa bedrägerier som skadar 
Europeiska unionens ekonomiska intressen (artikel 325 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt). Parlamentet betonar att den bestämmelse som för närvarande ingår i artikel 280 i 
EG-fördraget och som föreskriver att dessa åtgärder inte ska gälla tillämpningen av nationell 
straffrätt eller den nationella rättsskipningen utgår i och med Lissabonfördraget.

23. Europaparlamentet påpekar att det i de nya fördragsbestämmelserna om civil- och straffrättsligt 
samarbete ingår en rättslig grund för antagandet av åtgärder för att stödja utbildningen av 
domare och övrig personal inom rättsväsendet (artiklarna 81 och 82 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt).
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24. Europaparlamentet betonar att det i Lissabonfördraget även fastställs att det kan inrättas en 
europeisk åklagarmyndighet som ska bekämpa brott som skadar unionens ekonomiska intressen 
(artikel 86 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

25. Europaparlamentet välkomnar att det i Lissabonfördraget införs bindande bestämmelser för att i 
EU:s interna och externa mål skydda barnets rättigheter (artikel 3.3 andra stycket och artikel 3.5
i EU-fördraget).

26. Europaparlamentet välkomnar att en ny avdelning införs i Lissabonfördraget som ägnas åt 
turism (artikel 195 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), där det fastställs att 
unionen ska komplettera medlemsstaternas insatser. Parlamentet välkomnar vidare 
bestämmelsen om att lagstiftningsförslag som omfattas av denna avdelning ska antas i enlighet 
med det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

27. Europaparlamentet välkomnar att idrott finns med i Lissabonfördraget som ett av de områden 
för vilka det fastställs en rättslig grund (artikel 165 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt). Parlamentet betonar särskilt att unionen äntligen kan vidta åtgärder för att 
utveckla idrotten och framför allt dess europeiska dimension, och vid genomförandet av 
politiken på andra områden kan beakta idrottens särart i vederbörlig utsträckning.

2. Nya befogenheter för parlamentet

2.1. Utökad rätt till medbeslutande

28. Europaparlamentet välkomnar att Lissabonfördraget stärker EU:s demokratiska legitimitet 
avsevärt genom att utöka parlamentets rätt till medbeslutande.

29. Europaparlamentet välkomnar att området med frihet, säkerhet och rättvisa är helt integrerat i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (artiklarna 67–89), vilket innebär att den 
tredje pelaren formellt upphör att existera. Parlamentet välkomnar att de flesta beslut som rör 
civilrätt, asyl, invandring och viseringspolitik samt rättsligt och polisiärt samarbete i brottmål 
kommer att omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

30. Europaparlamentet anser att införandet av det ordinarie lagstiftningsförfarandet inom den 
gemensamma jordbrukspolitiken förbättrar EU:s demokratiska legitimitet, eftersom 
Europaparlamentet kommer att jämställas med rådet i lagstiftningsarbetet. Parlamentet betonar 
att medbeslutande kommer att tillämpas för all jordbrukslagstiftning enligt artikel 43.2 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och att detta särskilt kommer att gälla för de 
fyra övergripande huvudtexterna på jordbruksområdet (den gemensamma organisationen av 
marknader, förordningen om direktstöd, förordningen om landsbygdsutveckling och 
finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken). Parlamentet påpekar att även 
lagstiftning om kvalitet, ekologiskt jordbruk och marknadsföring kommer att omfattas av 
artikel 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

31. Europaparlamentet betonar att varje behörighet hos rådet att anta åtgärder i enlighet med 
artikel 43.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet förutsätter ett tidigare antagande av en rättsakt i enlighet med 
artikel 43.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, vilken omfattar villkoren och 
begränsningarna i samband med de befogenheter som rådet getts. Parlamentet anser att 
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artikel 43.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt varken utgör någon rättslig grund 
eller kan ligga till grund för självständiga befogenheter som skulle medge antagande eller 
ändring av någon av de rättsakter från rådet som för närvarande gäller inom den gemensamma 
jordbrukspolitiken. Rådet uppmanas att avstå från sådana åtgärder som avses i artikel 43.3 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om det inte först samrått med parlamentet.

32. Europaparlamentet konstaterar att beslutsfattandet om den gemensamma fiskeripolitiken 
förändras på ett genomgripande sätt – och att även ansvarsskyldigheten inom den gemensamma 
fiskeripolitiken stärks – i och med Lissabonfördraget. Parlamentet välkomnar att parlamentet 
och rådet kommer att, i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, anta de 
bestämmelser som krävs för att den gemensamma fiskeripolitikens mål ska uppnås (artikel 43.2 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). Parlamentet anser i detta sammanhang att 
alla frågor som formellt ingår i andra årliga regleringar än fastställandet av fångstmöjligheter 
och fördelning av kvoter, t.ex. tekniska åtgärder eller fiskeansträngning eller införlivandet av 
avtal som antas inom regionala fiskeriorganisationer, och som har en egen rättslig grund, bör 
omfattas av det ordinarie lagstiftningsförfarandet.

33. Europaparlamentet välkomnar införandet av det ordinarie lagstiftningsförfarandet för antagandet 
av detaljerade bestämmelser om den multilaterala övervakningen (artikel 121.6 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt), vilket torde stärka den ekonomiska samordningen.

34. Europaparlamentet anser att Europeiska centralbanken (ECB) har fått ett större ansvar för att 
rapportera om sina penningpolitiska beslut, eftersom ECB erkänns som en av Europeiska 
unionens institutioner. Parlamentet välkomnar att flera bestämmelser i stadgan för 
Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och ECB kan ändras efter samråd med parlamentet i 
enlighet med artikel 40.2 i ECBS:s och ECB:s stadga. Detta innebär inte några begränsningar i 
ECB:s oberoende på det penningpolitiska området eller i samband med de prioriteringar som 
fastställs genom fördraget.

35. Europaparlamentet anser att artikel 182 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är en 
förbättring eftersom det fleråriga ramprogrammet och genomförandet av ett europeiskt 
forskningsområde, vilka nämns i denna artikel, kommer att omfattas av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. Parlamentet konstaterar emellertid att de särskilda program som nämns 
i artikeln kommer att antas genom ett särskilt lagstiftningsförfarande som endast förutsätter 
samråd med Europaparlamentet (artikel 182.4 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt).

36. Europaparlamentet välkomnar att det genom Lissabonfördraget jämställs med rådet när det 
gäller genomförandet av strukturfonderna, i och med att det nuvarande samtyckesförfarandet 
ersätts med det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Parlamentet anser att detta är särskilt 
betydelsefullt för strukturfonderna efter 2013, eftersom det i samband med dessa fonder skapar 
ökad öppenhet och ökar ansvarigheten gentemot medborgarna.

37. Europaparlamentet konstaterar att lagstiftning om förbud mot diskriminering på grund av kön, 
ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning 
kommer att omfattas av ett särskilt lagstiftningsförfarande och kräva parlamentets godkännande 
(artikel 19 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).
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38. Europaparlamentet välkomnar att det ordinarie lagstiftningsförfarandet kommer att tillämpas på 
åtgärder för att bekämpa människohandel, särskilt handel med kvinnor och barn, och sexuellt 
utnyttjande (artiklarna 79.2 och 83.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

39. Europaparlamentet välkomnar att beslut med kvalificerad majoritet utökas till att även omfatta 
utbildningsområdet, inklusive idrott (artikel 165.4 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt).

40. Europaparlamentet välkomnar att medbeslutande hädanefter kommer att omfatta 
tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen vid unionen (artikel 336 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt), med tanke på att parlamentet därigenom jämställs med 
rådet i samband med ändringar av dessa föreskrifter.

2.2. Nya budgetbefogenheter

41. Europaparlamentet konstaterar att Lissabonfördraget medför genomgripande förändringar när 
det gäller unionens finanser, särskilt interinstitutionella förbindelser och beslutsförfaranden.

42. Europaparlamentet påpekar att rådet och parlamentet inom gränserna för de egna medlen måste 
enas om programplaneringen av utgifter, vilken blir rättsligt bindande (artikel 312 i fördraget 
om Europeiska unionens funktionssätt). Parlamentet välkomnar att budgeten som helhet måste 
antas gemensamt av parlamentet och rådet, i enlighet med den fleråriga budgetramen. 
Parlamentet välkomnar likaså avskaffandet av uppdelningen i obligatoriska och 
icke-obligatoriska utgifter (artikel 314 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt). 
Parlamentet välkomnar slutligen att antagandet av budgetförordningen kommer att omfattas av 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet (artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt).

43. Europaparlamentet hänvisar till betänkandet från budgetutskottet om det förnyade 
Lissabonfördragets effekter på EU:s budget: institutioner och nya befogenheter för unionen.

2.3. Nytt godkännandeförfarande

44. Europaparlamentet välkomnar att det förenklade ändringsförfarandet när det gäller införandet av 
omröstning med kvalificerad majoritet och det ordinarie lagstiftningsförfarandet för ett visst 
område enligt avdelning V i EU-fördraget eller fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
kräver parlamentets godkännande.

45. Europaparlamentet noterar införandet av en bestämmelse om utträde för medlemsstaterna 
(artikel 50 i EU-fördraget). Parlamentet understryker i detta sammanhang att ett avtal om 
detaljerna i samband med en medlemsstats utträde ur unionen inte får ingås utan parlamentets 
godkännande.

46. Europaparlamentet välkomnar att dess godkännande krävs för en lång rad internationella avtal 
som ingås av unionen. Parlamentet understryker att det har för avsikt att uppmana rådet att i 
förekommande fall inte inleda förhandlingar om internationella avtal förrän parlamentet har 
tagit ställning, och att låta parlamentet på grundval av ett betänkande från ansvarigt utskott anta 
rekommendationer i varje skede av förhandlingarna, varvid dessa rekommendationer bör 
beaktas innan förhandlingarna avslutas.
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47. Europaparlamentet anser att framtida ”blandade” avtal med delar som rör Gusp-frågor och delar 
som rör andra frågor normalt måste behandlas utifrån en enda rättslig grund, som bör vara den 
som direkt gäller avtalets huvudsakliga innehåll. Parlamentet konstaterar att det kommer att ha 
rätt att höras, utom när avtalet uteslutande rör Gusp.

2.4. Nya kontrollbefogenheter

48. Europaparlamentet välkomnar att kommissionens ordförande kommer att väljas av 
Europaparlamentet på Europeiska rådets förslag och med hänsyn till valet till 
Europaparlamentet. Parlamentet hänvisar till betänkandet om den interinstitutionella balansen 
från utskottet för konstitutionella frågor.

49. Europaparlamentet välkomnar att kommissionens vice ordförande/unionens höga representant 
för utrikes- och säkerhetspolitiken måste godkännas av parlamentet och att övriga 
kommissionsledamöter måste godkännas kollektivt och omfattas kollektivt av förslag om 
misstroendevotum och därmed ska vara kollektivt ansvariga inför parlamentet.

50. Europaparlamentet välkomnar det nya förfarande för att utse domare och generaladvokater till 
EG-domstolen och tribunalen som fastställs i artikel 255 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt och som innebär att de nationella regeringarnas beslut måste föregås av ett 
yttrande om kandidaternas lämplighet att utöva ämbetena som avges av en kommitté bestående 
av sju experter, varav en ska föreslås av Europaparlamentet.

51. Europaparlamentet understryker behovet av öppenhet och demokratisk kontroll när det gäller 
inrättandet av en europeisk avdelning för yttre åtgärder i enlighet med artikel 27.3 i 
EU-fördraget, och erinrar om sin rätt att höras i denna fråga. Parlamentet anser att den 
europeiska avdelningen för yttre åtgärder administrativt bör vara knuten till kommissionen.

52. Europaparlamentet förväntar sig förtydliganden när det gäller kriterierna för och utnämningen 
och utvärderingen av EU:s särskilda representanter, däribland definitionen av och syftet med 
deras uppgifter, längden på deras mandat och samordningen och komplementariteten med 
unionens framtida delegationer.

53. Europaparlamentet understryker behovet av öppenhet och demokratisk kontroll när det gäller 
inrättandet av Europeiska försvarsbyrån och dess verksamhet, genom ett regelbundet 
informationsutbyte mellan chefen för Europeiska försvarsbyrån och det ansvariga utskottet i 
Europaparlamentet.

54. Europaparlamentet välkomnar sin nya samrådsroll enligt artikel 40.2 i stadgan för ECBS och 
ECB när det gäller förändringar av ECB-rådets sammansättning.

55. Europaparlamentet välkomnar att organ, framför allt Europol och Eurojust, i större utsträckning 
kommer att underställas parlamentarisk kontroll (artiklarna 85 och 88 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt). Parlamentet anser mot bakgrund av detta att det 
samrådsförfarande som föreskrivs för bildande av gemensamma företag på områdena forskning 
och teknisk utveckling (artiklarna 187 och 188 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt) inte överensstämmer med andan i unionsrättsakter för bildande av organ.
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2.5. Nya rättigheter att få information

56. Europaparlamentet uppmanar Europeiska rådets ordförande att se till att parlamentet får 
fullständig information om förberedelserna inför Europeiska rådets möten och att lämna 
rapporter om resultaten av mötena, om möjligt inom loppet av två arbetsdagar (om detta krävs 
med tanke på särskilda sammanträden i parlamentet).

57. Europaparlamentet uppmanar ordföranden för rådets roterande ordförandeskap att informera 
parlamentet om ordförandeskapets program och de resultat som uppnås.

58. Europaparlamentet uppmanar likaså kommissionens vice ordförande/unionens framtida höga 
representant för utrikes- och säkerhetspolitiken att tillsammans med parlamentet komma 
överens om tillfredsställande metoder för att se till att parlamentet får fullständig information 
och hörs om unionens yttre åtgärder och att alla parlamentariska utskott som är ansvariga för 
områden som faller inom ramen för den höga representantens ansvarsområde involveras på 
vederbörligt sätt.

59. När det gäller förhandlingar om och ingående av internationella avtal betonar 
Europaparlamentet att kommissionen kommer att ha en rättslig skyldighet att informera 
parlamentet om framstegen i förhandlingarna på samma sätt som den av rådet utsedda särskilda 
kommitté som avses i artikel 218 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt. Parlamentet 
kräver att denna information ska ges i samma omfattning och vid samma tidpunkt som den ges 
till den relevanta rådskommitté som avses i denna artikel.

2.6. Ny initiativrätt

60. Europaparlamentet välkomnar sin nya möjlighet att ta initiativ till ändringar av fördragen och 
kommer att utnyttja detta för att lägga fram nya idéer om EU:s framtid när nya utmaningar gör 
detta nödvändigt.

61. Europaparlamentet välkomnar att parlamentet kommer att ha initiativrätt när det gäller förslag 
om sin egen sammansättning, varvid principerna i fördragen ska respekteras (artikel 14 i 
EU-fördraget).

62. Europaparlamentet konstaterar att det genom Lissabonfördraget införs ett särskilt 
lagstiftningsförfarande för antagande av bestämmelser om villkor för tillsättning av tillfälliga 
undersökningskommittéer och om deras befogenheter (artikel 226 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt).

3. Nya förfaranden

3.1. De nationella parlamentens kontroll

63. Europaparlamentet välkomnar de nya rättigheter som tilldelas de nationella parlamenten 
beträffande kontrollen av tillämpningen av subsidiaritetsprincipen i all EU-lagstiftning. 
Parlamentet anser att förstärkningen av de nationella parlamentens kontroll av EU:s 
politikområden även kommer att öka allmänhetens medvetenhet om unionens verksamhet.



PE423.766v01-00 88/373 DV\779820SV.doc

SV

64. Europaparlamentet betonar att de nationella parlamentens nya rättigheter måste respekteras till 
fullo ifrån det att Lissabonfördraget träder i kraft.

65. Europaparlamentet välkomnar lokala och regionala myndigheters skyldighet att respektera 
subsidiaritetsprincipen. Parlamentet noterar Regionkommitténs rätt att väcka talan vid 
EG-domstolen om den anser att subsidiaritetsprincipen har kränkts (artikel 8 andra stycket i 
protokoll nr 2).

3.2. Delegerade rättsakter

66. Europaparlamentet uppskattar de förbättringar som blir följden av de nya bestämmelserna om 
rättsakter och normhierarkin, särskilt skapandet av delegerade akter (artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt), som innebär att kommissionen får delegeras befogenhet att 
anta akter med allmän räckvidd som inte är lagstiftningsakter och ändra icke väsentliga delar av 
lagstiftningsakter. Parlamentet påpekar att delegeringens mål, innehåll, omfattning och 
varaktighet uttryckligen ska fastställas av parlamentet och rådet i lagstiftningsakten.

67. Europaparlamentet välkomnar framför allt bestämmelsen i artikel 290.2 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilken parlamentet (och rådet) får besluta att återkalla 
delegeringen av befogenhet och göra invändningar mot enskilda delegerade akter.

68. Europaparlamentet konstaterar att fördraget om Europeiska unionens funktionssätt inte 
innehåller någon rättslig grund för en ramåtgärd för delegerade akter, men föreslår att 
institutionerna enas om en standardformulering för sådana delegeringar som kommissionen 
regelbundet kan införa i förslag till lagstiftningsakter. Parlamentet betonar att detta skulle 
skydda lagstiftarens frihet.

69. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förtydliga hur den avser att tolka förklaring 
nr 39, som är bifogad slutakten från den regeringskonferens som antog Lissabonfördraget, 
beträffande samråd med experter på området finansiella tjänster, och hur den avser att tillämpa 
denna tolkning på områden som inte rör bestämmelserna om delegerade akter i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

3.3. Genomförandeakter

70. Europaparlamentet konstaterar att nuvarande artikel 202 i EG-fördraget om 
genomförandebefogenheter upphävs genom Lissabonfördraget och att det i artikel 291 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt införs ett nytt förfarande –
”genomförandeakter” – som innebär att genomförandebefogenheter får tilldelas kommissionen i 
fall där ”enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande akter krävs”.

71. Europaparlamentet noterar att parlamentet och rådet enligt artikel 291.3 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt är skyldiga att i förväg anta regler och principer för 
”medlemsstaternas kontroll” av utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter.

72. Europaparlamentet konstaterar vidare att det nuvarande kommittéförfarandet inte är förenligt 
med Lissabonfördraget och att lagstiftningsakter som inte har antagits före ikraftträdandet måste 
ändras för att uppfylla kraven i artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt.
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73. Europaparlamentet anser att en interimslösning skulle kunna förhandlas fram med rådet för en 
inledande period så att inga hinder uppstår på grund av juridiska tomrum och den nya 
förordningen skulle kunna antas av lagstiftaren efter vederbörlig behandling av kommissionens 
förslag.

4. Prioriteringar för övergångsperioden

74. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att till medlagstiftarna översända alla ej 
färdigbehandlade förslag för vilka nya rättsliga grunder och ändringar i lagstiftningsförfarandet 
är tillämpliga.

75. Europaparlamentet påpekar att det kommer att besluta om sin ståndpunkt beträffande yttranden 
som redan har antagits under samrådsförfaranden om frågor som har förts över till det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet, oavsett om detta innebär att det måste bekräfta sin tidigare ståndpunkt 
eller anta en ny. Parlamentet betonar att bekräftelser av att yttranden utgör parlamentets 
ståndpunkt efter den första behandlingen kan bli föremål för omröstning i parlamentet först efter 
det att Lissabonfördraget har trätt i kraft.

76. Europaparlamentet kräver att ett interinstitutionellt avtal ska ingås för att förhindra att 
lagstiftningsförslag inom den tredje pelaren med betydelse för de grundläggande rättigheterna 
antas innan Lissabonfördraget har trätt i kraft, så att en fullständig juridisk granskning kan äga 
rum. Åtgärder som inte får någon effekt, eller bara en begränsad effekt, på de grundläggande 
rättigheterna får antas även före fördragets ikraftträdande.

5. Förslag

77. Europaparlamentet uppmanar övriga institutioner att inleda förhandlingar om ett 
interinstitutionellt avtal som omfattar följande aspekter:

a) De viktigaste mål som EU ska uppnå efter 2009, t.ex. i form av ett ramavtal om ett 
arbetsprogram för parlamentets och kommissionens mandatperiod, som inleds 2009.

b) Genomförandebestämmelser som ska antas för att göra det nya fördraget till en framgång 
för institutionerna och unionsmedborgarna.

78. Europaparlamentet kräver att det interinstitutionella avtalet mellan parlamentet och rådet 
uppdateras för att deras arbetsförbindelser när det gäller utrikespolitiken ska definieras, 
däribland delandet av sekretessbelagd information på grundval av artiklarna 14 och 36 i 
EU-fördraget och artikel 295 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

79. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att överväga förhandlingar med 
parlamentet om ett nytt interinstitutionellt avtal som ger parlamentet en konkret definition av 
dess inblandning i varje steg inför ingåendet av ett internationellt avtal.

80. Europaparlamentet begär, som en följd av de nya bestämmelserna om den fleråriga 
budgetramen (artikel 312 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och 
budgetförordningen (artikel 322 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt), en översyn 
av det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning.
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81. Europaparlamentet anser att alla nödvändiga åtgärder bör vidtas för att utforma en europeisk 
informations- och kommunikationspolitik och att de tre institutionernas gemensamma politiska 
förklaring om kommunikation är ett viktigt första steg på vägen när det gäller att uppnå detta 
mål.

82. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utan dröjsmål lägga fram ett förslag för 
genomförandet av ”medborgarinitiativet”, med tydliga, enkla och användarvänliga regler för 
utövandet av denna medborgerliga rättighet. Parlamentet hänvisar till betänkandet om 
”medborgarinitiativ” från utskottet för konstitutionella frågor.

83. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att anta förordningar om genomförandet av 
artikel 298 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt om god förvaltning och därmed 
uppfylla ett mångårigt krav från parlamentet och Europeiska ombudsmannen på ett gemensamt 
förvaltningsrättsligt system som reglerar EU:s förvaltning.

84. Europaparlamentet konstaterar att det enligt Lissabonfördraget är tillåtet att inkludera 
Europeiska utvecklingsfonden i unionens budget, varigenom den demokratiska legitimiteten hos 
en betydande del av EU:s utvecklingspolitik kommer att öka. Parlamentet uppmanar rådet och 
kommissionen att vidta nödvändiga åtgärder för EU:s budget vid halvtidsöversynen 2008/2009.

85. Europaparlamentet rekommenderar att unionens ställning i internationella organisationer 
omgående granskas och förstärks så snart Lissabonfördraget har trätt i kraft och 
Europeiska unionen har ersatt Europeiska gemenskaperna.

86. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att tillsammans med parlamentet komma 
överens om en strategi för att se till att antagen lagstiftning är förenlig med stadgan för de 
grundläggande rättigheterna och bestämmelserna i fördragen om t.ex. förhindrande av 
diskriminering, skydd av asylsökande, ökad öppenhet, uppgiftsskydd, minoriteters rättigheter 
och brottsoffers och brottsmisstänktas rättigheter.

87. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att bidra till att förbättra förbindelserna 
mellan EU:s och medlemsstaternas myndigheter, särskilt när det gäller lagstiftning och 
rättsväsendet.

88. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att utarbeta en effektiv gemensam 
energipolitik i syfte att åstadkomma en god samordning av energimarknaderna i EU:s 
medlemsstater och en utveckling av dessa marknader, varvid yttre aspekter – framför allt 
energikällor och energiförsörjningsvägar – bör beaktas.

89. Europaparlamentet uppmanar rådet att tillsammans med parlamentet överväga hur 
bestämmelserna i artikel 127.6 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt ska tillämpas, 
enligt vilka det får tilldela Europeiska centralbanken särskilda uppgifter ”i samband med 
tillsynen över kreditinstitut och andra finansinstitut med undantag av försäkringsföretag”.

90. Europaparlamentet åtar sig att anpassa sin interna organisation och optimera och rationalisera 
utövandet av de nya befogenheter som det ges genom fördraget.
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91. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen, samt till medlemsstaternas nationella parlament.
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Betänkande om utvecklingen av förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten enligt Lissabonfördraget (2008/2120(INI)) – Betänkande Elmar Brok1

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till 
Amsterdamfördraget,

– med beaktande av protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, 
fogat till Amsterdamfördraget,

– med beaktande av Lissabonfördraget, särskilt artikel 12 i fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av protokollet om de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till 
Lissabonfördraget, särskilt artikel 9,

– med beaktande av protokollet om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, 
fogat till Lissabonfördraget,

– med beaktande av sin resolution av den 7 februari 2002 om förbindelserna mellan 
Europaparlamentet och de nationella parlamenten inom ramen för den europeiska 
integrationen2,

– med beaktande av riktlinjerna av den 27 januari 2003 för förbindelserna mellan regeringar och 
parlament i frågor som berör gemenskapen (önskvärda miniminormer) (”De parlamentariska 
riktlinjerna från Köpenhamn”)3, antagna vid den 28:e konferensen mellan organen för EG- och 
EU-frågor vid medlemsstaternas parlament (Cosac),

– med beaktande av riktlinjerna av den 21 juni 2008 för samarbetet mellan parlamenten i 
Europeiska unionen4,

– med beaktande av slutsatserna från den 40:e Cosac-konferensen i Paris den 4 november 2008, 
särskilt punkt 1,

– med beaktandet av betänkandet från det irländska parlamentets underutskott om Irlands framtid 
i Europeiska unionen (från november 2008), särskilt punkterna 29–37 i sammanfattningen, i 
vilka en stärkt parlamentarisk kontroll av de nationella regeringarna som medlemmar av rådet 
uttryckligen efterlyses,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

                                               
1 Detta betänkande har inte behandlats och gått till omröstning i kammaren. Nedanstående text är den text som antogs 
vid omröstningen i utskottet för konstitutionella frågor.
2 Antagen enligt betänkande A5-0023/2002 från utskottet för konstitutionella frågor (Napolitanobetänkandet) 
(EGT C 284 E, 21.11.2002, s. 322).
3 EUT C 154, 2.7.2003, s. 1.
4 ”Guidelines for Interparliamentary Cooperation in the European Union”; den reviderade versionen antagen vid 
konferensen för talmännen i EU-ländernas parlament i Lissabon den 20–21 juni 2008 (ej översatt till svenska).
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– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena från 
utskottet för utrikesfrågor och utskottet för utveckling (A6-0133/2009), och av följande skäl:

A. Europaparlamentets senaste resolution om förbindelserna med de nationella parlamenten antogs 
2002, och det är därför hög tid att göra en ny bedömning.

B. Medborgarna företräds på unionsnivå direkt av Europaparlamentet, och medlemsstaterna 
företräds av sina respektive regeringar i rådet, vilka i sin tur på demokratiskt sätt måste avlägga 
räkenskap inför sina nationella parlament (se artikel 10.2 i EU-fördraget i Lissabonfördragets 
version). Den nödvändiga parlamentariseringen av Europeiska unionen måste därför grundas på 
två pelare: å ena sidan en utvidgning av Europaparlamentets befogenheter i fråga om unionens 
samtliga beslut och å andra sidan en förstärkning av de nationella parlamentens befogenheter 
gentemot regeringarna.

C. Inom ramen för Europeiska konventet fick man ett utmärkt samarbete till stånd mellan 
företrädarna för de nationella parlamenten och företrädarna för Europaparlamentet, men även 
mellan de senare och företrädarna för parlamenten i anslutningsländerna.

D. De gemensamma parlamentariska mötena (”Joint Parliamentary Meetings”) om vissa givna 
områden under perioden av eftertanke visade sig vara mycket ändamålsenliga, varför detta 
inslag skulle kunna komma till användning på nytt i samband med nya konvent eller vid 
liknande tillfällen.

E. Förbindelserna mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten har förbättrats och 
diversifierats under senare år, och allt mer verksamhet förekommer på såväl parlaments- som 
utskottsnivå.

F. I samband med den framtida utvecklingen av förbindelserna bör hänsyn tas till för- och 
nackdelar med de olika förfarandena i fråga.

G. De nya befogenheter som de nationella parlamenten har fått enligt Lissabonfördraget, 
framförallt när det gäller subsidiaritetsprincipen, innebär att parlamenten uppmuntras att på ett 
tidigt stadium aktivt delta i utformningen av EU-politiken.

H. Alla former av interparlamentariskt samarbete bör följa två grundläggande principer: ökad 
effektivitet och parlamentarisk demokratisering.

I. Europaparlamentets och de nationella parlamentens huvudsakliga uppgift och funktion är att 
medverka i lagstiftningsbeslut och att granska politiska alternativ på nationell respektive 
europeisk nivå. För det gemensammas bästa behövs det dock fortfarande ett nära samarbete, 
särskilt när det gäller att införliva EU-lagstiftningen med den nationella lagstiftningen.

J. Det är lämpligt att utarbeta politiska riktlinjer som Europaparlamentets företrädare och organ 
kan använda för att besluta om framtida åtgärder i samband med förbindelserna med nationella 
parlament och genomförandet av de av Lissabonfördragets bestämmelser som rör de nationella 
parlamenten.



PE423.766v01-00 94/373 DV\779820SV.doc

SV

Lissabonfördragets bidrag till utvecklingen av förbindelserna

1. Europaparlamentet välkomnar att de nationella parlamenten enligt Lissabonfördraget – som är 
ett parlamentens fördrag – har fått skyldigheter och rättigheter som ger dem en starkare roll i de 
politiska processerna i EU. Dessa rättigheter kan delas in i tre kategorier:

Information om

– utvärdering av politik som bedrivs inom området med frihet, säkerhet och rättvisa,

– verksamheten i den ständiga kommittén för inre säkerhet,

– förslag till ändring av fördragen,

– ansökningar om EU-medlemskap,

– förenklade ändringar av fördraget (sex månader i förväg),

– förslag till åtgärder för komplettering av fördraget.

Aktivt deltagande i

– en välfungerande union (övergripande bestämmelse),

– kontrollen av Europol och Eurojust, tillsammans med Europaparlamentet,

– överenskommelser om fördragsändringar.

Protester mot

– lagstiftning som inte är förenlig med subsidiaritetsprincipen, genom förfarandena med ”gula 
kort” och ”orange kort”,

– fördragsändringar, enligt det förenklade förfarandet,

– åtgärder för rättsligt samarbete i civilrättsliga frågor (familjerätt),

– överträdelser av subsidiaritetsprincipen, genom att väcka talan vid domstolen (om detta är 
tillåtet enligt nationell lagstiftning).

Nuvarande förbindelser

2. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att dess förbindelser med de nationella 
parlamenten och deras ledamöter har utvecklats i en ganska positiv riktning de senaste åren, 
även om den grad av samarbete som krävs ännu inte uppnåtts. Framförallt följande 
gemensamma inslag i verksamheten har varit positiva:

– Gemensamma parlamentariska möten om horisontella frågor som omfattas av mer än ett 
utskotts behörighet.

– Regelbundna gemensamma utskottsmöten, minst två gånger per halvår. 
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– Interparlamentariska ad hoc-möten på utskottsnivå på initiativ av Europaparlamentet eller 
parlamentet i den medlemsstat som innehar ordförandeskapet i rådet.

– Interparlamentariska möten mellan utskottspresidierna.

– Samarbete mellan parlamentens talmän inom ramen för konferensen för talmän i 
EU-ländernas parlament.

– Nationella parlamentsledamöters besök i Europaparlamentet för deltagande i möten med 
motsvarande utskott i Europaparlamentet.

– Möten inom de politiska grupperna eller partierna på EU-nivå där politiker från alla 
medlemsstater och ledamöterna av Europaparlamentet samlas.

Framtida förbindelser

3. Europaparlamentet anser att man bör utforma nya former för dialog mellan Europaparlamentet 
och de nationella parlamenten före och efter lagstiftningsarbetet.

4. Europaparlamentet uppmanar de nationella parlamenten att öka sina ansträngningar för att hålla 
de nationella regeringarna ansvariga för det sätt på vilket EU-medel används. De nationella 
parlamenten uppmanas att genomföra en kvalitativ granskning av de nationella 
konsekvensanalyserna och det sätt på vilket de nationella regeringarna införlivar 
EU-lagstiftningen med den nationella lagstiftningen och genomför EU:s politik och 
finansieringsprogram inom statliga, regionala och lokala myndigheter. Parlamentet uppmanar de 
nationella parlamenten att noggrant övervaka rapporteringen i samband med de nationella 
handlingsplanerna inom ramen för Lissabonagendan.

5. Europaparlamentet bedömer att det vore lämpligt att erbjuda de nationella parlamenten stöd i 
deras granskning av lagförslag innan förslagen behandlas av EU:s lagstiftande institutioner, och 
i den faktiska granskningen av deras regeringars arbete inom ramen för rådet.

6. Europaparlamentet konstaterar att regelbundna bilaterala utskottsmöten med utskott som har 
samma behörighetsområden samt interparlamentariska ad hoc-möten på utskottsnivå som hålls 
på Europaparlamentets inbjudan skapar goda förutsättningar för att en dialog om gällande eller 
framtida lagstiftning eller politiska initiativ ska kunna föras på ett tidigt stadium. Denna typ av 
möten bör därför bibehållas och systematiskt utvecklas till ett permanent nätverk av utskott som 
har samma behörighetsområden. Sådana möten kan föregås eller följas av bilaterala ad hoc-
utskottsmöten för behandling av specifika nationella frågor. Utskottsordförandekonferensen 
skulle kunna ges mandat att utarbeta och samordna ett program för verksamheten för utskotten 
och de nationella parlamenten.

7. Europaparlamentet noterar att mötena mellan presidierna för Europaparlamentets och de 
nationella parlamentens olika utskott, till exempel mötena mellan presidierna för utskottet för 
utrikesfrågor, utskottet för konstitutionella frågor och utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor, tack vare det begränsade antalet deltagare även är 
ett verktyg för att utbyta information och åsikter.

8. Europaparlamentet anser att andra samarbetsformer än de som nämns ovan skulle kunna utgöra 
ett effektivt bidrag till skapandet av ett europeiskt politiskt område och därför bör utvecklas 
ytterligare och diversifieras.
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9. Europaparlamentet skulle i det här sammanhanget välkomna innovationer inom de nationella 
parlamenten, som till exempel att ge Europaparlamentsledamöterna rätt att en gång om året 
bjudas in att tala under de nationella parlamentens plenarsammanträden, att på rådgivande basis 
delta i möten i utskotten för EU-frågor, att delta i de olika utskottens möten när de diskuterar 
relevanta aspekter av EU:s lagstiftning eller att på rådgivande basis delta i respektive politiska 
gruppers sammanträden.

10. Europaparlamentet rekommenderar att en tillräcklig budget ställs till förfogande för utskottens 
möten med motsvarande utskott i de nationella parlamenten och för mötena för 
Europaparlamentets föredragande med motsvarande personer i de nationella parlamenten, och 
rekommenderar även att frågan utreds huruvida de tekniska förutsättningarna för 
videokonferenser mellan föredragandena i utskotten i de nationella parlamenten och 
Europaparlamentet kan skapas.

11. Europaparlamentet anser att de nationella parlamentens ökade befogenheter i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen, vilka föreskrivs i Lissabonfördraget, kommer att innebära att 
EU-lagstiftningen kan påverkas och granskas på ett tidigt stadium och att detta kommer att bidra 
till bättre lagstiftning och ökad konsekvens i lagstiftningen på EU-nivå.

12. Europaparlamentet konstaterar att de nationella parlamenten för första gången får en fastställd 
roll i EU-frågor som är skild från de nationella regeringarnas roll, vilket bidrar till en starkare 
demokratisk kontroll och för EU närmare medborgarna.

13. Europaparlamentet påminner om att den kontroll av de nationella regeringarnas arbete som de 
nationella parlamenten ska utöva först och främst måste ske enligt gällande konstitutionella 
bestämmelser och lagar.

14. Europaparlamentet understryker att de nationella parlamenten är viktiga aktörer när det gäller att 
genomföra EU:s lagstiftning och att det vore mycket värdefullt med en mekanism för utbyte av 
bästa praxis på detta område.

15. Europaparlamentet noterar i detta sammanhang att den elektroniska plattformen för utbyte av 
information mellan parlamenten, Ipex-webbplatsen1, är ett stort framsteg, eftersom
granskningen av EU:s handlingar hos de nationella parlamenten och Europaparlamentet, liksom 
i förekommande fall övervakningen av de nationella parlamentens införlivande av de aktuella 
åtgärderna med nationell lagstiftning, kan ske utan fördröjning. Det är därför viktigt att detta 
system, som Europaparlamentet utvecklat och dessutom ansvarar för i den dagliga 
verksamheten, finansieras på lämpligt sätt.

16. Europaparlamentet vill se en mer systematisk övervakning av den dialog mellan de nationella 
parlamenten och kommissionen som föregår lagstiftningsarbetet (”Barrosoinitiativet”) för att 
redan på ett tidigt stadium i lagstiftningsprocessen få information om de nationella parlamentens 
ståndpunkter. De nationella parlamenten uppmanas att vid samma tidpunkt göra de yttranden 
som de avger i detta sammanhang tillgängliga även för Europaparlamentet.

17. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som man under senare år gjort i utvecklingen av ett 
samarbete mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten på områdena utrikesfrågor, 

                                               
1 Ipex: Interparliamentary EU Information Exchange; officiellt i drift sedan juli 2006.
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säkerhet och försvar.

18. Europaparlamentet inser att de nationella parlamenten har en viktig roll när det gäller att 
informera den nationella debatten om den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (Gusp) 
och den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP).

19. Europaparlamentet konstaterar på nytt med oro att ansvarsskyldigheten inför parlamenten inte är 
tillräcklig i samband med finansieringen av Gusp och ESFP och att samarbetet mellan 
Europaparlamentet och de nationella parlamenten därför måste förbättras så att den 
demokratiska kontrollen av alla aspekter inom dessa politiska områden kan tryggas1.

20. För att man ska kunna uppnå konsekvens och effektivitet samt undvika dubbelarbete uppmanar 
Europaparlamentet till en upplösning av Västeuropeiska unionens parlamentariska församling 
när Lissabonfördraget trätt i kraft, genom vilket Västeuropeiska unionen fullt ut och slutgiltigt 
införlivas med Europeiska unionen.

Cosacs roll

21. Europaparlamentet anser att Cosacs politiska roll i framtiden kommer att behöva definieras 
inom ramen för nära samarbete mellan Europaparlamentet och de nationella parlamenten. 
Parlamentet anser också att Cosac i enlighet med protokollet om de nationella parlamentens roll 
i Europeiska unionen, fogat till Amsterdamfördraget, bör fortsätta att vara främst ett forum för 
utbyte av information och för debatt om allmänna politiska frågor och bästa praxis när det gäller 
kontrollen av de nationella regeringarnas arbete2. Informationen och debatten bör i andra hand 
vara fokuserad på lagstiftande åtgärder som rör området med frihet, säkerhet och rättvisa och på 
respekten för subsidiaritetsprincipen på EU-nivå.

22. Europaparlamentet är fast beslutet att uppfylla sin roll till fullo, att fullgöra sina skyldigheter så 
att Cosac kan fungera ordentligt och att fortsätta att ge tekniskt stöd till Cosacs sekretariat och 
företrädarna för de nationella parlamenten.

23. Europaparlamentet påminner om att Europaparlamentets och de nationella parlamentens insatser 
inom Cosac måste komplettera varandra och inte får fragmenteras eller missbrukas utifrån.

24. Europaparlamentet anser att dess olika utskott i större utsträckning bör delta i förberedelserna 
inför Cosacs möten och vara starkare representerade vid dessa möten. Parlamentets delegation 
bör ledas av presidiet för utskottet för konstitutionella frågor och bestå av presidierna för och 
föredragandena i de utskott som arbetar med de frågor som står på dagordningen för det aktuella 
Cosac-mötet. Talmanskonferensen och ledamöterna bör efter varje möte underrättas om de 
frågor som tas upp vid Cosacs möten och om eventuella resultat.

25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.

                                               
1 Interinstitutionellt avtal av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin 
och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1) och artikel 28.3 i EU-fördraget.
2 Se ovannämnda riktlinjer för förbindelserna mellan regeringar och parlament i frågor som berör gemenskapen 
(önskvärda miniminormer).
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Betänkande om Lissabonfördragets konsekvenser för utvecklingen av Europeiska unionens 
institutionella balans (2008/2073(INI)) – Betänkande Jean-Luc Dehaene1

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 6 mars 2008,

– med beaktande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat den 13 december 2007,

– med beaktande av sin resolution av den 20 februari 2008 om Lissabonfördraget2,

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 11–12 december 2008,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från 
utskottet för utveckling (A6-0142/2009), och av följande skäl:

A. Lissabonfördraget bidrar till att stärka unionens institutionella balans genom att förstärka de 
politiska institutionernas centrala funktioner och roller inom en institutionell ram, där 
samarbetet mellan institutionerna är en avgörande faktor för att EU:s integrationsprocess ska bli 
framgångsrik.

B. Genom Lissabonfördraget omvandlas den tidigare ”gemenskapsmetoden” genom att anpassas 
och förstärkas till en ”unionsmetod”, vilket framför allt innebär följande:

– Europeiska rådet ska fastställa de allmänna politiska riktlinjerna och prioriteringarna.

– Kommissionen ska främja unionens allmänna intresse och ta lämpliga initiativ i detta syfte.

– Europaparlamentet och rådet ska gemensamt lagstifta och utöva budgetfunktionen på 
grundval av kommissionens förslag.

C. Lissabonfördraget leder även till att unionens nya beslutsmetod utvidgas till att omfatta nya 
områden av EU:s lagstiftande och budgetära verksamhet.

D. Enligt Lissabonfördraget får Europeiska rådet genom enhälligt beslut och med 
Europaparlamentets samtycke utöka omröstningarna med kvalificerad majoritet och utvidga det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet, och därigenom förstärka unionsmetoden.

E. Målsättningen med Lissabonfördraget är att underlätta och förstärka samstämdheten mellan 
ordförandeskapet för Europeiska rådet och för rådet. I det nya systemet kommer det att finnas 
ett separat ordförandeskap för Europeiska rådet och ett annat för rådet i konstellationen utrikes 

                                               
1 Detta betänkande har inte behandlats och gått till omröstning i kammaren. Nedanstående text är den text som antogs 
vid omröstningen i utskottet för konstitutionella frågor.
2 Antagna texter, P6_TA(2008)0055.
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frågor (samt för eurogruppen), samtidigt som det roterande ordförandeskapet behålls för andra 
rådskonstellationer, vilket åtminstone i en första fas riskerar att komplicera unionens 
funktionssätt.

F. Jämställdhetsprincipen innebär att man bör sträva efter samma jämna könsfördelning som i det 
offentliga livet under utnämningsförfarandet för de viktigaste politiska befattningarna inom EU.

G. Det nya förfarandet för att välja ordförande för kommissionen förutsätter att hänsyn tas till 
resultatet av valet till Europaparlamentet, och lämpliga samråd kommer att hållas mellan 
företrädare för Europeiska rådet och Europaparlamentet innan Europeiska rådet föreslår en 
kandidat.

H. Organiseringen av det interinstitutionella samarbetet inom ramen för beslutsprocessen kommer 
att vara avgörande för att unionen ska kunna agera på ett framgångsrikt sätt.

I. I Lissabonfördraget erkänns att en strategisk flerårig och en operativ årlig programplanering blir 
allt viktigare för att man ska kunna se till att samarbetet mellan institutionerna löper smidigt och 
säkra en effektiv beslutsprocess, och kommissionens uppgift att ta initiativ till den viktigaste 
programplaneringen betonas.

J. Den nu gällande sjuåriga finansiella programplaneringsperioden innebär att Europaparlamentet 
och kommissionen vid vissa tillfällen inte kommer att kunna fatta några viktigare politiska 
finansiella beslut under sina mandatperioder, eftersom de är låsta av en ram som antagits av 
deras företrädare och som kommer att gälla ända tills deras respektive mandatperioder löper ut. 
Detta skulle emellertid kunna lösas genom att man utnyttjar den möjlighet till en femårig 
finansiell programplaneringsperiod som Lissabonfördraget ger, och denna skulle kunna 
sammanfalla med parlamentets och kommissionens mandatperioder.

K. Genom Lissabonfördraget införs en ny och omfattande strategi för unionens yttre åtgärder –
dock med särskilda beslutsmekanismer för frågor som rör den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken (Gusp). Dessutom inrättas en befattning med dubbla funktioner, nämligen 
kommissionens vice ordförande (den höga representanten), med stöd av en särskild avdelning 
för yttre åtgärder, som den centrala faktorn för att göra denna nya och integrerade strategi 
effektiv.

L. I Lissabonfördraget införs även ett nytt system för unionens yttre representation, som i 
huvudsak och på olika nivåer anförtros ordföranden för Europeiska rådet, kommissionens 
ordförande respektive kommissionens vice ordförande (den höga representanten), och som 
kommer att kräva noggranna förberedelser och en nära samordning mellan de olika parter som 
ansvarar för unionens yttre representation, i syfte att undvika skadliga tvister om befogenheter 
och onödigt dubbelarbete.

M. Vid Europeiska rådets möte den 11–12 december 2008 enades man om att vidta nödvändiga 
rättsliga åtgärder för att behålla kommissionens sammansättning enligt det befintliga systemet 
med en ledamot per medlemsstat, om fördraget skulle träda i kraft före årsskiftet.
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Allmän bedömning

1. Europaparlamentet välkomnar de institutionella förändringarna i Lissabonfördraget, vilka 
skapar förutsättningar för en förnyad och förstärkt institutionell balans inom unionen och leder 
till att institutionerna kan fungera mer effektivt, öppet och demokratiskt och till att EU kan nå 
bättre resultat, som närmare motsvarar EU-medborgarnas förväntningar, samt spela sin roll fullt 
ut som en global aktör på den internationella arenan.

2. Europaparlamentet betonar att den centrala kärnan i varje institutions funktioner förstärks, något 
som ger dem möjlighet att utveckla sin funktion på ett effektivare sätt, men varnar samtidigt för 
att den nya institutionella ramen kräver ett ständigt samarbete mellan institutionerna för att man 
ska kunna nå positiva resultat för hela unionen.

Den särskilda ”unionsmetoden” för beslutsprocessen förstärks för att utgöra grunden för den 
interinstitutionella balansen

3. Europaparlamentet välkomnar att de grundläggande inslagen i ”gemenskapsmetoden” –
kommissionens initiativrätt och Europaparlamentets och rådets gemensamma beslutsfattande –
behålls och förstärks i Lissabonfördraget genom att

– Europeiska rådets särskilda uppgift att ge drivkraft och inriktning åt unionens arbete 
förstärks och att det fastställer sina strategiska mål och prioriteringar utan att detta inkräktar 
på det normala utövandet av unionens lagstiftande och budgetära befogenheter,

– kommissionens roll som den ”motor” som driver EU:s arbete framåt bekräftas, vilket tryggar 
att kommissionens ensamrätt till lagstiftningsinitiativ bevaras (och till och med förstärks), 
särskilt inom budgetförfarandet,

– Europaparlamentets befogenheter som en gren av den lagstiftande makten stärks, eftersom 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet (som det nuvarande medbeslutandeförfarandet kommer 
att kallas) blir allmän regel (såvida det inte anges i fördragen att ett särskilt 
lagstiftningsförfarande ska tillämpas) och utvidgas till att omfatta nästan alla 
lagstiftningsområden för EU, inklusive rättsliga och inrikes frågor,

– rådets roll som den andra grenen av den lagstiftande makten bekräftas och bevaras – om än 
med en viss övervikt på några få viktiga områden – vilket framför allt beror på att det 
klargörs i Lissabonfördraget att Europeiska rådet inte ska ha någon lagstiftande funktion,

– parlamentet och rådet genom det nya budgetförfarandet kommer att besluta gemensamt på 
lika villkor om alla typer av utgifter och att de även kommer att dela på beslutsfattandet när 
det gäller den fleråriga budgetramen, i båda fallen på kommissionens initiativ,

– det görs åtskillnad mellan lagstiftningsakter och delegerade akter och kommissionens 
särskilda verkställande roll under jämbördig kontroll av den lagstiftande myndighetens två 
grenar erkänns, vilket kommer att förbättra kvaliteten på EU:s lagstiftning, och att 
Europaparlamentet får en ny roll i att delegera befogenheter till kommissionen och att 
övervaka delegerade akter,

– kommissionens rätt att ingå internationella avtal med tredjeländer och organisationer (i nära 
samarbete med kommissionens vice ordförande (den höga representanten)) bekräftas när det 
gäller befogenheterna att föra förhandlingar och att rådet måste inhämta Europaparlamentets 
samtycke före ingående av nästan alla internationella avtal.
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4. Europaparlamentet välkomnar att det fastställs i Lissabonfördraget att Europeiska rådet, 
enhälligt och med parlamentets samtycke samt under förutsättning att inget nationellt parlament 
motsätter sig det, får utvidga beslutsfattandet med kvalificerad majoritet samt det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet till att gälla nya områden som ännu inte omfattas.

5. Europaparlamentet betonar att dessa ”överbryggande” klausuler generellt sett tyder på en 
verklig vilja att tillämpa ”unionsmetoden” så omfattande som möjligt och uppmanar följaktligen 
Europeiska rådet att utnyttja de möjligheter som fördraget erbjuder i så stor utsträckning som 
möjligt.

6. Europaparlamentet hävdar att det krävs ett ingående samarbete mellan de institutioner som 
deltar i de olika förfarandena för att man fullt ut ska kunna utnyttja alla de institutionella och 
förfarandemässiga förändringar som införs genom Lissabonfördraget. Därför måste 
institutionerna dra full fördel av de nya mekanismer som fördraget erbjuder, särskilt de 
interinstitutionella avtalen.

Europaparlamentet

7. Europaparlamentet välkomnar starkt att parlamentets roll som en av unionens två lagstiftande 
och budgetära myndigheter, liksom dess roll i antagandet av många politiska beslut som är 
viktiga för unionens fungerande, fullständigt erkänns i Lissabonfördraget. En annan positiv 
aspekt är att parlamentets funktioner för politisk kontroll förstärks och till och med utökas, om 
än i mindre utsträckning, till att även omfatta den gemensamma utrikes- och försvarspolitiken.

8. Europaparlamentet betonar att erkännandet av parlamentets roll på detta område kräver fullt 
samarbete från de andra institutionernas sida. Det är viktigt att dessa ser till att parlamentet i god 
tid får alla nödvändiga handlingar för att det ska kunna utöva sina uppgifter på ett jämbördigt 
sätt tillsammans med rådet och att parlamentet får tillträde till och kan delta i alla relevanta 
arbetsgrupper och möten i de berörda institutionerna, på samma villkor som de andra parterna i 
beslutsförfarandet. Parlamentet uppmanar vidare de tre institutionerna att ingå 
interinstitutionella avtal för att enas om bästa praxis inom dessa områden i syfte att optimera det 
ömsesidiga samarbetet.

9. Även Europaparlamentet måste genomföra de nödvändiga interna reformerna för att anpassa 
sina strukturer, förfaranden och arbetsmetoder till de nya befogenheterna och de förstärkta 
kraven på programplanering och interinstitutionellt samarbete som införs genom 
Lissabonfördraget1. Parlamentet emotser med intresse slutsatserna från arbetsgruppen om 
parlamentets reform och påminner om att dess behöriga utskott för närvarande arbetar med 
reformen av parlamentets arbetsordning för att anpassa denna till Lissabonfördraget2.

10. Europaparlamentet välkomnar att parlamentets initiativrätt utvidgas till att omfatta de 
förfaranden för ändring av fördragen som införs genom Lissabonfördraget, att parlamentets rätt 
att delta i konventet erkänns och att dess samtycke krävs i det fall Europeiska rådet anser att det 
inte finns några skäl till att sammankalla konventet. Parlamentet anser att detta utgör ett 

                                               
1 Förslag till betänkande av Jo Leinen om parlamentets nya roll och ansvar vid genomförandet av Lissabonfördraget 
(PE407.780v02-00).
2 Förslag till betänkande av Richard Corbett om en allmän översyn av Europaparlamentets arbetsordning 
(PE405.935v03-00).
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erkännande av parlamentets rätt att delta fullt ut i regeringskonferensen på villkor som liknar 
kommissionens och att man i framtiden, genom att bygga vidare på erfarenheterna från de två 
föregående regeringskonferenserna, skulle kunna inrätta ett interinstitutionellt arrangemang för 
att ange riktlinjerna för anordnandet av regeringskonferenserna, särskilt när det gäller 
parlamentets deltagande och frågor som rör insyn.

11. För att övergångsbestämmelserna om Europaparlamentets sammansättning ska kunna 
genomföras fordras en ändring i primärrätten. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att anta 
alla nödvändiga nationella rättsliga bestämmelser för att de 18 extra ledamöterna ska kunna 
väljas i juni 2009, så att de kan sitta med i parlamentet som observatörer från den dag då 
Lissabonfördraget träder i kraft. De extra ledamöterna kommer dock inte att få fulla 
befogenheter förrän vid en överenskommen tidpunkt och på samma gång, så snart alla 
förfaranden för ratificering av förändringen i primärrätten har slutförts. Parlamentet påminner 
rådet om att parlamentet kommer att få omfattande initiativ- och samtyckesrätt enligt 
Lissabonfördraget (artikel 14.2 i FEU) vad gäller parlamentets sammansättning, och parlamentet 
avser att till fullo hävda sina rättigheter i detta hänseende. 

Europeiska rådets roll

12. Europaparlamentet anser att det, i och med att Europeiska rådet formellt erkänns som en separat 
och fristående institution med särskilda befogenheter som tydligt fastställs i fördragen, är 
nödvändigt att ändra inriktningen för Europeiska rådets roll så att dess arbete koncentreras på 
den grundläggande uppgiften att ge EU:s arbete den nödvändiga politiska drivkraften och 
fastställa den allmänna inriktningen och målsättningarna för unionens verksamhet.

13. Europaparlamentet välkomnar även att Europeiska rådets centrala roll för översynen av 
fördragen, liksom för vissa beslut av grundläggande vikt för unionens politiska liv, särskilt lyfts 
fram i Lissabonfördraget – rörande frågor som utnämningar till de viktigaste politiska 
befattningarna, uppgiften att lösa de politiska blockeringar som kan uppstå inom en rad 
beslutsförfaranden samt tillämpningen av flexibilitetsmekanismer – som antas av 
Europeiska rådet eller med dess deltagande.

14. Europaparlamentet betonar Europeiska rådets särskilda ledarroll på området för yttre åtgärder, 
särskilt när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, där Europeiska rådets 
uppgift att fastställa de strategiska intressena och målsättningarna och de allmänna riktlinjerna 
för denna politik är av central vikt. I detta sammanhang betonar parlamentet att rådet, 
kommissionens ordförande och kommissionens vice ordförande (den höga representanten) 
måste vara mycket delaktiga i förberedandet av Europeiska rådets arbete på detta område.

15. Europaparlamentet hävdar att det interinstitutionella samarbetet mellan parlamentet och 
Europeiska rådet måste förbättras, vilket innebär att villkoren för deltagandet av parlamentets 
talman i Europeiska rådets diskussioner måste optimeras. Denna fråga kan eventuellt lösas 
genom ett politiskt avtal om förbindelserna mellan de två institutionerna. Parlamentet anser att 
det dessutom skulle vara lämpligt att även Europeiska rådet formaliserar dessa villkor i sin 
interna arbetsordning.
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Ett fast ordförandeskap för Europeiska rådet

16. Europaparlamentet välkomnar inrättandet av ett fast och långsiktigt ordförandeskap för 
Europeiska rådet, eftersom detta kommer att leda till ökad kontinuitet, effektivitet och 
sammanhållning i Europeiska rådets arbete, och följaktligen i unionens verksamhet i allmänhet. 
Ordföranden för Europeiska rådet bör utnämnas så snart som möjligt efter att Lissabonfördraget 
trätt i kraft, så att det nyvalda parlamentets valperiod och den nya kommissionens mandatperiod 
sammanfaller.

17. Europaparlamentet betonar den viktiga roll som ordföranden för Europeiska rådet kommer att 
spela i unionens institutionella verksamhet, inte som ordförande för Europeiska unionen – vilket 
han/hon inte kommer att vara – utan som ledare för Europeiska rådet, med ansvar att driva på, 
förbereda och säkra kontinuiteten i dess arbete, verka för samförstånd mellan rådets 
medlemmar, rapportera till Europaparlamentet och företräda unionen utåt, på sin nivå och utan 
att inkräkta på kommissionens vice ordförandes (den höga representantens) uppgifter, inom 
ramen för den gemensamma utrikes- och försvarspolitiken.

18. Europaparlamentet påminner om att Europeiska rådets ordförande ansvarar för förberedelserna 
av och kontinuiteten i Europeiska rådets arbete, i samarbete med kommissionens ordförande och 
på grundval av arbetet i rådet (allmänna frågor), vilket kräver ömsesidig kontakt och nära 
samarbete mellan Europeiska rådets ordförande och ordförandeskapet för rådet (allmänna 
frågor).

19. Europaparlamentet anser att det i detta sammanhang är mycket viktigt att Europeiska rådets 
ordförande, kommissionens ordförande, det roterande ordförandeskapet samt, när det gäller 
unionens yttre representation i Gusp-frågor, kommissionens vice ordförande (den höga 
representanten), har en balanserad relation präglad av samarbetsvilja.

20. Visserligen ska Europeiska rådet enligt Lissabonfördraget bistås av rådets generalsekretariat, 
men Europaparlamentet påminner om att de särskilda utgifterna för dess verksamhet ska anges i 
en separat del av budgeten och omfatta särskilda anslag för Europeiska rådets ordförande, som 
bör bistås av ett eget sekretariat som måste inrättas på rimliga villkor.

Rådet

21. Europaparlamentet välkomnar att rådet i Lissabonfördraget betraktas som den andra grenen av 
unionens lagstiftande och budgetmässiga gren och att det delar – om än alltjämt med en viss 
övervikt inom vissa områden – huvuddelen av beslutsfattandet med Europaparlamentet inom 
ramen för ett institutionellt system som gradvis har utvecklats i linje med ett parlamentariskt 
system med två instanser.

22. Europaparlamentet betonar den viktiga funktion som rådet (allmänna frågor) har fått – och 
följaktligen även dess ordförande – att säkerställa konsekvens och kontinuitet i de olika 
rådskonstellationernas arbete och att förbereda Europeiska rådets möten och arbete (i samarbete 
med Europeiska rådets ordförande och kommissionens ordförande).

23. Europaparlamentet betonar att rådets särskilda roll i förberedandet, fastställandet och 
genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken kräver förstärkt samarbete 
mellan ordföranden för rådet (allmänna frågor) och kommissionens vice ordförande (den höga 
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representanten) i sin egenskap av ordförande för rådet (utrikesfrågor), samt mellan dem och 
Europeiska rådets ordförande.

24. Europaparlamentet är övertygat om att den åtskillnad som görs i Lissabonfördraget mellan 
uppgifterna för rådet (allmänna frågor) och för rådet (utrikesfrågor) kräver en ny 
sammansättning av dessa två rådskonstellationer, särskilt med tanke på att det bredare koncept 
för unionens yttre förbindelser som införs i fördragen genom Lissabonfördraget kommer att 
göra det allt svårare att ha kumulativa mandat i dessa båda rådskonstellationer. Parlamentet 
anser därför att det är önskvärt att utrikesministrarna främst koncentrerar sig på verksamheten 
för rådet (utrikesfrågor).

25. Europaparlamentet anser att det i detta sammanhang kan vara nödvändigt att 
premiärministrarna/statscheferna från de medlemsstater som innehar rådsordförandeskapet 
personligen fungerar som ordförande och ser till att rådet (allmänna frågor) fungerar på lämpligt 
sätt, eftersom detta har ansvaret för att samordna rådets olika konstellationer och medla när det 
gäller prioriteringar och tvistlösning, frågor som för närvarande alltför snabbt skjuts över på 
Europeiska rådet.

26. Europaparlamentet inser att samordningen mellan rådets olika konstellationer kommer att bli 
mycket svår till följd av det nya systemet för rådets ordförandeskap. Parlamentet betonar i detta 
sammanhang att de ”nya” fasta trojkorna (bestämda grupper med tre medlemsstater) som ska 
dela på ordförandeskapet för olika konstellationer av rådet i perioder på 18 månader (med 
undantag för rådet (utrikesfrågor) och eurogruppen) och Ständiga representanternas kommitté 
(Coreper) är mycket viktiga för att man ska undvika denna risk och trygga sammanhållning, 
konsekvens och kontinuitet i rådets arbete i allmänhet samt säkra det interinstitutionella 
samarbete som krävs för att lagstiftnings- och budgetförfarandena ska löpa smidigt, i 
gemensamt beslutsfattande med Europaparlamentet.

27. Europaparlamentet anser att det är mycket viktigt att trojkorna utvecklar ett intensivt och 
beständigt samarbete under sina gemensamma mandatperioder och betonar att de gemensamma 
operativa programplaneringarna för varje 18-månaderstrojka är av central vikt för unionens 
funktion, en fråga som behandlas mer utförligt i punkt 51 i denna resolution. Parlamentet 
uppmanar trojkorna att lägga fram sina gemensamma operativa programplaneringar – som bland 
annat innehåller deras förslag till tidsplan för överläggningar om lagstiftning – för parlamentet i 
plenum i början av deras gemensamma mandatperioder.

28. Europaparlamentet anser att premiärministrarna/statscheferna från de medlemsstater som 
innehar rådsordförandeskapet kommer att spela en central roll för att garantera samstämdheten i 
hela gruppen av ordförandeskap och sammanhållningen mellan de olika rådskonstellationernas 
arbete samt stå för den nödvändiga samordningen med Europeiska rådet, särskilt vad avser 
förberedandet av och kontinuiteten i dess arbete.

29. Europaparlamentet betonar även att premiärministrarna/statscheferna som innehar det roterande 
rådsordförandeskapet särskilt måste inrikta sig på sin roll som parlamentets viktigaste 
samtalspartner när det gäller ordförandeskapets arbete. De bör bjudas in till parlamentet för att 
lägga fram respektive ordförandeskaps arbetsprogram i plenum och redogöra för den utveckling 
och de resultat som har nåtts under ordförandeskapets sexmånadersmandat samt lägga fram 
andra relevanta politiska frågor, som har uppstått under deras ordförandeskap, för diskussion.
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30. Europaparlamentet betonar att säkerhets- och försvarsfrågorna under de nuvarande 
förhållandena fortfarande utgör en integrerad del av unionens gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitik och anser att dessa frågor därför bör fortsätta att omfattas av befogenheterna för 
rådet (utrikesfrågor), som leds av kommissionens vice ordförande (den höga representanten), 
och vid behov även med deltagande av försvarsministrarna.

Kommissionen

31. Europaparlamentet välkomnar att kommissionens centrala roll som ”motorn” i unionens arbete 
återigen bekräftas genom att
– kommissionens ”kvasimonopol” på området lagstiftningsinitiativ erkänns och utvidgas till 

att omfatta unionens samtliga verksamhetsområden, med undantag för den gemensamma 
utrikes- och säkerhetspolitiken, och särskilt förstärks på det ekonomiska området,

– kommissionens roll för att underlätta överenskommelser mellan de två grenarna av den 
lagstiftande och budgetära myndigheten stärks,

– kommissionens roll som unionens ”verkställande myndighet” förstärks när genomförandet 
av EU:s lagstiftning kräver en gemensam strategi och rådet endast har en sådan roll i 
Gusp-frågor och i särskilda vederbörligen motiverade fall som anges i rättsakter.

32. Europaparlamentet välkomnar även att kommissionsordförandens roll stärks inom 
kommissionärskollegiet, särskilt till följd av att kommissionsledamöterna blir institutionellt 
ansvariga inför kommissionens ordförande. Kommissionens nya interna organisation, som 
skapar de nödvändiga villkoren för att förstärka ordförandens ledning av kommissionen och 
sammanhållningen i kommissionens arbete, är också välkommen. Ordförandens roll skulle 
kunna stärkas ytterligare, mot bakgrund av överenskommelsen mellan stats- och 
regeringscheferna om att behålla systemet med en ledamot per medlemsstat.

Val av ordförande för kommissionen

33. Europaparlamentet betonar att det nya förfarandet, där parlamentet väljer kommissionens 
ordförande på förslag från Europeiska rådet, ger en uttalat politisk karaktär åt utnämningen av 
kommissionens ordförande.

34. Europaparlamentet betonar att detta system kommer att stärka kommissionsordförandens 
demokratiska legitimitet och ställning, både internt inom kommissionen (när det gäller 
ordförandens befogenheter i de interna förbindelserna med andra kommissionsledamöter) och 
inom ramen för de interinstitutionella förbindelserna i allmänhet.

35. Europaparlamentet anser att denna förstärkta legitimitet för kommissionens ordförande även 
kommer att gynna kommissionen generellt sett, genom att kommissionens oberoende funktion 
för att främja det europeiska allmänintresset och fungera som en drivkraft för EU:s arbete 
stärks.

36. Europaparlamentet påpekar i detta sammanhang att det nya förfarandet, enligt vilket 
Europeiska rådet genom kvalificerad majoritet föreslår en kandidat till befattningen som 
kommissionens ordförande och det krävs en majoritet bland Europaparlamentets ledamöter för 
att kandidaten ska väljas, utgör ett ytterligare incitament för att alla berörda parter tillsammans 
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och i dialog ska arbeta för att säkerställa ett framgångsrikt resultat.

37. Europaparlamentet påminner om att Europeiska rådet enligt Lissabonfördraget ska ta ”hänsyn 
till valen till Europaparlamentet” och föreslå en kandidat ”efter lämpligt samråd”, som inte 
omfattas av de formella institutionella kontakterna mellan de två institutionerna. I detta 
sammanhang påminner parlamentet även om att företrädarna för Europaparlamentet och 
Europeiska rådet enligt förklaring 11 som bifogats slutakten från regeringskonferensen där 
Lissabonfördraget antogs1 ska ”hålla de samråd som är nödvändiga, inom den ram som anses 
lämpligast”.

38. Europaparlamentet föreslår att Europeiska rådet ska ge sin ordförande mandat att (ensam eller 
med en delegation) genomföra dessa samråd, att han eller hon ska samråda med 
Europaparlamentets talman för att anordna de nödvändiga mötena med var och en av ledarna för 
de politiska grupperna i Europaparlamentet, eventuellt åtföljda av ledarna (eller en delegation) 
av de europeiska politiska partierna, och att han eller hon därefter ska rapportera till Europeiska 
rådet.

Utnämningsförfarande

39. Europaparlamentet påpekar att hänsyn bör tas till kandidaternas relevanta kompetens vid valet 
av de personer som ska inneha befattningarna som Europeiska rådets ordförande, 
kommissionens ordförande och kommissionens vice ordförande (den höga representanten). 
Dessutom måste man ta hänsyn till de geografiska och demografiska skillnaderna inom unionen 
och dess medlemsstater, i enlighet med förklaring nr 6 som bifogats ovannämnda slutakt.

40. Europaparlamentet anser vidare att medlemsstaterna och de europeiska politiska grupperna inte 
bara bör ta hänsyn till kriterierna för den geografiska och demografiska balansen utan även till 
kriterier som bygger på politisk balans och jämn könsfördelning när de utnämner personer till de 
viktigaste politiska befattningarna inom EU.

41. I samband med detta anser Europaparlamentet att utnämningsförfarandet bör genomföras efter 
valet till Europaparlamentet, så att valresultatet kan beaktas, eftersom detta kommer att spela en 
avgörande roll för valet av kommissionens ordförande. Den nödvändiga balansen kommer att 
kunna garanteras först efter att kommissionens ordförande har valts.

42. I detta sammanhang föreslår Europaparlamentet, som en möjlig modell, följande förfarande och 
tidtabell för utnämningarna, vilka Europaparlamentet och Europeiska rådet skulle kunna enas 
om:

– Vecka 1 och 2 efter valet till Europaparlamentet: de politiska grupperna i Europaparlamentet 
installeras.

– Vecka 3 efter valet: samråd mellan ordföranden för Europeiska rådet och 
Europaparlamentets talman, följt av separata möten mellan Europeiska rådets ordförande 
och ordförandena för de politiska grupperna (eventuellt även med ordförandena för de 
europeiska politiska partierna eller begränsade delegationer).

– Vecka 4 efter valet: med beaktande av resultatet från ovannämnda samråd tillkännager 

                                               
1 Förklaring 11 om artikel 17.6 och 17.7 i fördraget om Europeiska unionen.
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Europeiska rådet en kandidat till befattningen som ordförande för kommissionen.

– Vecka 5 och 6 efter valet: kontakter mellan kandidaten till befattningen som ordförande för 
kommissionen och de politiska grupperna; uttalanden från kandidaten och en presentation av 
hans eller hennes politiska målsättningar inför Europaparlamentet, som röstar om 
kandidaten.

– Juli/augusti/september: kommissionens valda ordförande enas med Europeiska rådet om 
utnämningen till befattningen som kommissionens vice ordförande (den höga 
representanten) och lägger fram ett förslag till förteckning över utnämnda 
kommissionsledamöter (inklusive kommissionens vice ordförande/den höga representanten).

– September: rådet antar förteckningen över förslag till utnämningar av 
kommissionsledamöter (inklusive kommissionens vice ordförande/den höga representanten).

– September/oktober: utfrågningar av kandidaterna till befattningarna som 
kommissionsledamöter, inklusive kommissionens vice ordförande (den höga representanten) 
i Europaparlamentet.

– Oktober: Kommissionärskollegiet och dess program presenteras för Europaparlamentet, som
röstar om hela kommissionärskollegiet (inklusive kommissionens vice ordförande/den höga 
representanten); Europeiska rådet godkänner den nya kommissionen och den tillträder.

– November: Europeiska rådet utser ordföranden för Europeiska rådet.

43. Europaparlamentet betonar att den föreslagna tidtabellen i alla händelser bör tillämpas från och 
med 2014.

44. Europaparlamentet anser att Lissabonfördragets eventuella ikraftträdande i slutet av 2009 kräver 
en politisk överenskommelse mellan Europeiska rådet och Europaparlamentet, för att man ska 
kunna se till att Europaparlamentets nya befogenheter genom Lissabonfördraget respekteras 
fullt ut vid valet av den framtida kommissionens ordförande och nomineringen av den framtida 
kommissionen .

45. Om Europeiska rådet skulle välja att inleda förfarandet med att utnämna den kommande 
kommissionens ordförande utan dröjsmål efter valet till Europaparlamentet i juni 20091 bör det 
till fullo ta hänsyn till den tid som krävs för att det politiska samrådsförfarande med de nyvalda 
företrädarna för de politiska grupperna som anges i Lissabonfördraget ska kunna fullföljas 
informellt. Parlamentet anser att det väsentliga i dess nya befogenheter skulle respekteras fullt ut 
på dessa villkor, och parlamentet skulle kunna gå vidare och godkänna utnämningen av 
kommissionens ordförande.

46. När det gäller nomineringen av det nya kollegiet betonar Europaparlamentet att förfarandet 
under alla omständigheter bör inledas först efter att resultatet av den andra folkomröstningen i 
Irland är känt. På så sätt skulle institutionerna ha full vetskap om den framtida rättsliga kontext i 
vilken den nya kommissionen skulle utöva sitt uppdrag och därmed även kunna ta vederbörlig 
hänsyn både till sina respektive befogenheter i samband med förfarandet och till den nya 
kommissionens sammansättning, struktur och befogenheter. Om folkomröstningen ger ett 
positivt resultat bör Europaparlamentet ge sitt formella godkännande av det nya kollegiet, 

                                               
1 I enlighet med förklaringen angående utnämningen av den framtida kommissionen, Europeiska rådets slutsatser av 
den 11 och 12 december 2008.
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inklusive kommissionens ordförande respektive vice ordförande (den höga representanten) först 
efter Lissabonfördragets ikraftträdande.

47. Europaparlamentet framhåller – för det fall att den andra folkomröstningen i Irland ger ett 
negativt resultat – att Nicefördraget under alla omständigheter gäller fullt ut och att den 
kommande kommissionen måste sättas samman i enlighet med de bestämmelser som föreskriver 
att ledamöterna måste vara färre än medlemsstaterna till antalet. Rådet måste i så fall fatta beslut 
om det exakta antalet ledamöter i en sådan begränsad kommission. Parlamentet betonar sin 
starka politisk vilja att se till att dessa bestämmelser efterlevs strikt.

Programplanering

48. Europaparlamentet anser att programplanering, både på strategisk och operativ nivå, kommer att 
vara av central betydelse för att effektiviteten och sammanhållningen i unionens arbete ska 
kunna tryggas.

49. Europaparlamentet välkomnar följaktligen att programplaneringen särskilt lyfts fram i 
Lissabonfördraget som ett medel att stärka institutionernas handlingskraft och föreslår att flera 
programplaneringsförfaranden bör genomföras parallellt enligt följande riktlinjer:

– Europaparlamentet, rådet och kommissionen bör komma överens om ett ”avtal” eller ett 
”program” för valperioden, vilket ska utgå från de allmänna strategiska målsättningar och 
prioriteringar som kommissionen lägger fram i början av sin mandatperiod. Dessa ska 
diskuteras gemensamt av Europaparlamentet och rådet, i syfte att nå samsyn (eventuellt i 
form av ett särskilt interinstitutionellt avtal, om än inte rättsligt bindande) mellan de tre 
institutionerna om de gemensamma målsättningarna och prioriteringarna för den femåriga 
lagstiftningsperioden.

– På grundval av detta avtal eller program bör kommissionen sedan arbeta vidare med sina 
förslag kring den finansiella programplaneringen och i slutet av juni året efter valet lägga 
fram förslag om en flerårig budgetram som löper över fem år – åtföljt av en förteckning över 
de lagstiftningsförslag som krävs för att de respektive programmen ska kunna genomföras –
som därefter diskuteras och antas av rådet och Europaparlamentet i slutet av samma år (eller 
senast i slutet av första kvartalet följande år) enligt det förfarande som fastställs i fördragen.

– Detta skulle ge unionen en flerårig budgetram som löper över fem år och som kan träda i 
kraft i början av år N+2 (eller N+3)1, vilket ger Europaparlamentet och varje ny kommission 
möjlighet att besluta om sin ”egen” programplanering.

50. Europaparlamentet anser att det kommer att bli nödvändigt att förlänga och anpassa den 
befintliga budgetramen enligt det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund 
ekonomisk förvaltning2 till slutet av 2015/2016 för att det ska vara möjligt att gå över till detta 
system med en femårig finansiell och politisk programplanering där nästa finansiella ram träder 
i kraft i början av 2016/20173.

                                               
1 N står för ”år för val till Europaparlamentet”.
2 Interinstitutionellt avtal av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin 
och sund ekonomisk förvaltning (EUT C 139, 14.6.2006, s. 1).
3 Enligt Böge-betänkandet om halvtidsöversynen av budgetramen 2007–2013 (2008/2055(INI)) och 
Guy-Quint-betänkandet om de finansiella aspekterna på Lissabonfördraget (2008/2054(INI)).
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51. Europaparlamentet lägger fram följande förslag på grundval av avtalet/programmet för 
lagstiftningsperioden och med beaktande av den fleråriga budgetramen:
– Kommissionen bör lägga fram sitt årliga arbets- och lagstiftningsprogram för 

Europaparlamentet och rådet för en gemensam debatt, så att kommissionen kan göra 
nödvändiga justeringar.

– Rådet (allmänna frågor) bör, i dialog med Europaparlamentet, anta den gemensamma 
operativa programplaneringen för arbetet för varje grupp med tre ordförandeskap för hela 
mandatperioden på 18 månader. Denna programplanering kommer sedan att utgöra ramen 
för varje ordförandeskaps respektive arbetsprogram för dess sex månaders mandatperiod.

Yttre förbindelser

52. Europaparlamentet betonar vikten av den nya dimension som unionens yttre åtgärder som helhet 
ges i Lissabonfördraget, inklusive den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. I 
kombination med unionens status som juridisk person och de institutionella förändringarna på 
området (särskilt inrättandet av den dubbla funktionen som kommissionens vice ordförande/den 
höga representanten och den europeiska avdelningen för yttre åtgärder) skulle detta kunna 
utgöra en avgörande faktor för sammanhållningen och effektiviteten i unionens arbete på 
området och dessutom göra EU betydligt synligare som global aktör.

53. Europaparlamentet påminner om att den rättsliga grunden måste anges för alla beslut om yttre 
frågor, i syfte att göra det lättare att fastställa vilka förfaranden som ska följas för antagandet 
och genomförandet av dessa beslut.

Kommissionens vice ordförande (den höga representanten)

54. Europaparlamentet anser att inrättandet av den dubbla funktionen för kommissionens vice 
ordförande (den höga representanten) är ett grundläggande steg när det gäller att trygga 
samstämmighet i unionens samlade yttre åtgärder och att göra dem synliga.

55. Europaparlamentet betonar att kommissionens vice ordförande (den höga representanten) måste 
utnämnas av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet och med kommissionsordförandens 
samtycke samt att denna person i sin egenskap av vice ordförande för kommissionen även måste 
godkännas av parlamentet, tillsammans med hela kommissionärskollegiet. Parlamentet 
uppmanar kommissionens ordförande att se till att kommissionen utövar sitt ansvar fullt ut i 
detta sammanhang, med tanke på att den höga representanten i sin egenskap av kommissionens 
vice ordförande kommer att spela en central roll för att se till att kommissionärskollegiet agerar 
samstämt och uppnår bra resultat. Parlamentet påminner även om att kommissionens ordförande 
har en politisk och institutionell skyldighet att se till att den person som utnämns till 
kommissionens vice ordförande (den höga representanten) har den förmåga som krävs för att få 
kommissionärskollegiet att fungera som en helhet. Parlamentet betonar vidare att 
Europeiska rådet måste vara medvetet om denna aspekt av kommissionens vice ordförandes 
(den höga representantens) roll och genomföra de nödvändiga samråden med kommissionens 
ordförande under hela förfarandets gång för att se till att förfarandet slutförs med lyckat resultat. 
Parlamentet påminner slutligen om att det fullt ut kommer att utöva sin rätt att bedöma den 
utsedde kommissionens vice ordförandes (den höga representantens) politiska och institutionella 
kapacitet inom ramen för sina befogenheter när det gäller utnämnandet av en ny kommission.
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56. Europaparlamentet betonar att den europeiska avdelningen för yttre åtgärder kommer att spela 
en grundläggande roll genom att stödja kommissionens vice ordförandes (den höga 
representantens) arbete och utgöra en central faktor för att den nya integrerade strategin för 
unionens yttre åtgärder ska kunna bli framgångsrik. Parlamentet betonar vidare att inrättandet av 
denna nya avdelning kommer att kräva ett formellt förslag från kommissionens vice ordförande 
(den höga representanten), vilket kommer att kunna ges först när han eller hon har tillträtt, och 
att detta förslag kommer att kunna antas av rådet först efter att parlamentet yttrat sig och 
kommissionen gett sitt samtycke. Parlamentet förklarar slutligen att det till fullo tänker utöva 
sina budgetbefogenheter vid inrättandet av den europeiska avdelningen för yttre åtgärder.

57. Europaparlamentet betonar att kommissionens vice ordförandes (den höga representantens) 
uppgifter är ytterst betungande och kommer att kräva betydande samordning med de andra 
institutionerna – särskilt med kommissionens ordförande, som den höga representanten kommer 
att vara politiskt ansvarig för på de områden av de yttre förbindelserna som tillhör 
kommissionens behörighetsområde – och med det roterande rådsordförandeskapet samt med 
Europeiska rådets ordförande.

58. Europaparlamentet betonar att infriandet av målsättningarna med befattningen kommissionens 
vice ordförande (den höga representanten) i mycket hög grad kommer att vara beroende av att 
det finns ett politiskt förtroende mellan kommissionens ordförande och kommissionens vice 
ordförande (den höga representanten) och av den senares förmåga till ett fruktbart samarbete 
med ordföranden för Europeiska rådet, med det roterande rådsordförandeskapet samt med de 
övriga kommissionsledamöter som under hans eller hennes samordning ansvarar för särskilda 
befogenheter som rör unionens yttre åtgärder.

59. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och kommissionens vice ordförande (den höga 
representanten) att till fullo utnyttja möjligheten att lägga fram gemensamma initiativ på 
området yttre förbindelser för att stärka sammanhållningen mellan unionens olika 
verksamhetsområden inom utrikespolitiken och öka möjligheten för rådet att anta dessa initiativ, 
särskilt inom ramen för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. I samband med detta 
framhåller parlamentet vikten av parlamentarisk kontroll över utrikes- och säkerhetspolitiska 
åtgärder.

60. Europaparlamentet hävdar att följande praktiska åtgärder måste vidtas för att avlasta 
kommissionens vice ordförande (den höga representanten):

– Kommissionens vice ordförande (den höga representanten) ska föreslå kandidater till 
befattningarna som särskilda representanter, med ett tydligt uppdrag fastställt i enlighet med 
artikel 33 i fördraget om Europeiska unionen. Dessa särskilda representanter ska bistå den 
höga representanten inom särskilda områden av hans eller hennes befogenheter i 
Gusp-frågor. (Dessa särskilda representanter, som utnämns av rådet, ska även höras av 
Europaparlamentet och regelbundet informera parlamentet om sitt arbete.)

– Kommissionens vice ordförande (den höga representanten) ska samordna sin verksamhet 
inom andra områden än den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken med de 
kommissionsledamöter som är ansvariga för respektive område och delegera sina 
befogenheter att företräda EU internationellt på dessa områden när så är nödvändigt.
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– Om kommissionens vice ordförande (den höga representanten) är frånvarande ska han eller 
hon besluta från fall till fall och mot bakgrund av det aktuella uppdraget vem som ska
företräda honom eller henne.

Representation

61. Europaparlamentet anser att det operativa system för unionens yttre representation som inrättas 
genom Lissabonfördraget är effektivt – även om det är komplicerat – och föreslår att systemet 
utformas enligt följande riktlinjer:

– Ordföranden för Europeiska rådet företräder unionen på nivån stats- eller regeringschefer 
inom områden som rör den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken, men har inte 
befogenhet att föra politiska förhandlingar på unionens vägnar. Detta är en uppgift för 
kommissionens vice ordförande (den höga representanten), som även kan få i uppdrag att 
särskilt företräda Europeiska rådet vid vissa internationella evenemang.

– Kommissionens ordförande ska företräda unionen på högsta nivå i fråga om EU:s alla yttre 
åtgärder, förutom Gusp-frågor eller särskild sektorspolitik som omfattas av unionens yttre 
åtgärder (utrikeshandel etc.). Kommissionens vice ordförande (den höga representanten) 
eller den behöriga/bemyndigade kommissionsledamoten kan även ta på sig denna roll under 
kommissionens ledning.

– Kommissionens vice ordförande (den höga representanten) företräder unionen på 
ministernivå eller inom internationella organisationer när det gäller unionens samlade yttre 
åtgärder och har även i uppgift att företräda EU utåt i sin egenskap av ordförande för rådet 
(utrikesfrågor).

62. Europaparlamentet anser att det inte längre kommer att vara önskvärt att ordföranden för rådet 
(allmänna frågor) (och i synnerhet premiärministern för den medlemsstat som innehar 
ordförandeskapet) eller ordförandena för andra sektorsspecifika rådskonstellationer uppmanas 
att utöva funktioner som företrädare för unionen inom området yttre åtgärder. 

63. Europaparlamentet betonar vikten av samordning och samarbete mellan samtliga parter som 
ansvarar för de olika uppgifter som rör unionens yttre representation, för att undvika 
behörighetskonflikter och trygga sammanhållningen inom unionen samt unionens synlighet mot 
omvärlden.

°

° °

64. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och betänkandet från 
utskottet för konstitutionella frågor till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas 
nationella parlament.
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Förslag till Europaparlamentets resolution om den fortsatta ratificeringen av 
Lissabonfördraget (AFCO/6/68955)1

The European Parliament,

– having regard to the Treaty of Lisbon amending the Treaty on European Union and the Treaty 
establishing the European Community, signed in Lisbon on 13 December 20072,

– having regard to its resolution of 20 February 2008 on the Treaty of Lisbon3,

– having regard to Rule 103(2) of its Rules of Procedure,

A. whereas the parliamentary procedures for the approval of the Treaty of Lisbon have been 
accomplished in 24 Member States,

B. whereas following the referendum held on 12 June 2008 in Ireland that Member State is not at 
present in a position to ratify the Treaty of Lisbon,

C. whereas a crises of confidence has arisen between citizens of the European Union and its 
institutions; nevertheless convinced that the Treaty of Lisbon represents a decisive step towards 
overcoming this crises of confidence through a strengthening of the role of the European 
Parliament and national parliaments, as well as the European citizens (citizens' initiative), a 
strengthening of the individual and social rights of European citizens and a strengthening of the 
capacity to act,

D. whereas the institutional reforms contained in the Treaty of Lisbon are urgently needed in order 
to ensure that the European Union functions smoothly and in a balanced manner, with full 
democratic scrutiny,

E. whereas for important political events of the year 2009, notably the European elections and the 
setting up of a new European Commission, clarity is required about the institutional provisions 
which will apply, since this will have consequences for the composition of the newly elected 
European Parliament, the structure and investiture of the new Commission and the smooth 
functioning of the EU institutions,

F. whereas the entry into force of the Treaty of Lisbon prior to the European elections of 2009 will 
allow for rapid and substantial achievements such as faster and more effective decision making, 
for example in the fields of energy security, fight against terrorism and organised crime as well 
as more participation of citizens in European politics;

                                               
1 Detta förslag till resolution har inte behandlats och gått till omröstning i kammaren. Nedanstående text är den text som 
antogs vid omröstningen i utskottet för konstitutionella frågor. (Texten föreligger inte i svenska översättning. Övers. 
anm.) 
2 OJ C 306, 17.12.2007, p. 1.
3 Texts adopted, P6_TA(2008)0055.
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G. whereas countries which are candidates for accession to the European Union have a legitimate 
interest in seeing that its institutions are rapidly reformed so as to make it capable of further 
enlargements,

H. whereas recent international developments like the conflict between Russia and Georgia, the 
financial crisis and the increase of energy prices make it clear that the European Union needs to 
play a much more coordinated and coherent role as would be possible in the framework 
provided by the Treaty of Lisbon,

I. whereas a further delay in the ratification process would entail serious political risks on account 
of the danger of unexpected or unpredictable developments,

1. Reiterates and confirms its endorsement of the Treaty and the need for its ratification in the 
Member States of the Union to be achieved as soon as possible;

2. Insists that all possible efforts be deployed to ensure that the Treaty of Lisbon can enter into 
force before the European elections of 2009, since the non-entry into force of the Treaty would 
have a series of consequences in relation, inter alia, to the application of the Charter of 
Fundamental Rights, the greatly enhanced powers of the European Parliament through the 
extension of codecision, the qualified-majority decision-making, and prior scrutiny by national 
parliaments, the composition of the Commission and the European Parliament, the appointment 
of the Union's High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, the longer-term 
Presidency of the European Council.

3. Notes that the number of Commissioners will be less than the number of Members States if the 
new Commission is appointed under the provisions of the Treaty of Nice;

4. Calls on the responsible authorities of Sweden and the Czech Republic to accomplish the 
relevant procedures before the end of the current year;

5. Appreciates the in-depth analysis by the Irish government of the causes for the negative 
outcome of the referendum and invites it to come forward in the near future with a concrete 
proposal establishing the conditions under which the ratification procedure could be resumed in 
Ireland, respecting its democratic rules;

6. Is aware of many of the concerns expressed by Irish citizens in the context of the referendum 
and is convinced that such concerns can be met without amending the treaty;

7. Strongly expects that the European Council in December will reach a final agreement which 
will open the way for Ireland to resume the ratification procedure in spring 2009;

8. Instructs its President to forward this resolution to the European Council, to the Council, to the 
Commission and to the national parliaments of the EU Member States.
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Europaparlamentets beslut av den 26 maj 2005 om översynen av ramavtalet mellan 
Europaparlamentet och kommissionen (2005/2076(ACI)) – Betänkande Jo Leinen

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av artikel 10 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och 
förklaring 3 som är fogad till slutakten från den regeringskonferens som fastställde 
Nicefördraget,

– med beaktande av artikel III-397 i Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa,

– med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
kommissionen av den 5 juli 20001,

– med beaktande av sin resolution av den 18 november 2004 om val av den nya 
kommissionen2,

– med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 14 april 2005,

– med beaktande av förslaget till ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
kommissionen (nedan kallat avtalet),

– med beaktande av artikel 24.3 och artikel 120 i arbetsordningen samt punkt XVIII.4 i 
bilaga VI till arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0147/2005), och 
av följande skäl:

A. Fördjupningen av demokratin i Europeiska unionen, som undertecknandet av Fördraget om 
upprättande av en konstitution för Europa är ett bevis på, innebär att förbindelserna mellan 
Europaparlamentet och kommissionen bör stärkas och att den parlamentariska kontrollen över 
den verkställande myndigheten bör förbättras.

B. Processen för att tillsätta den nuvarande kommissionen förstärkte den demokratiska 
legitimiteten i EU:s institutionella system och underströk den politiska dimensionen i 
förbindelserna mellan de båda institutionerna.

C. Det nya avtal som förelagts parlamentet återspeglar denna utveckling.

D. Nedanstående förtydliganden behöver göras i detta avtal.

E. Mot bakgrund av förloppet hos de förhandlingar som ledde till en politisk överenskommelse 
är det viktigt att förhandlingarna i fortsättningen anförtros åt personer med ett politiskt 
mandat.

                                               
1 EGT C 121, 24.4.2001, s. 122.
2 Antagna texter, P6_TA(2004)0063.
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F. Interinstitutionella avtal och ramavtal har långtgående konsekvenser, och för att öka 
tillgängligheten och säkra öppenheten är det därför nödvändigt att sammanställa alla 
befintliga avtal och offentliggöra dessa som bilagor till parlamentets arbetsordning.

1. Förutom den ökade konsekvensen och förenklingen av strukturen välkomnar 
Europaparlamentet också följande positiva punkter i förslaget till nytt avtal.

a) De nya bestämmelserna om eventuella intressekonflikter (punkt 2).

b) Förfaranden i händelse av att en ledamot av kommissionen byts ut under kommissionens 
mandattid (punkt 4).

c) Utfästelsen om att alla relevanta uppgifter kommer att lämnas av de nominerade 
kommissionsledamöterna vid förfarandet för godkännande av kommissionen (punkt 7).

d) Inrättandet av en löpande dialog på högsta nivå mellan kommissionens ordförande och 
talmanskonferensen (punkt 10).

e) Gemensamt fastställande av särskilt viktiga förslag och initiativ utifrån kommissionens 
lagstiftnings- och arbetsprogram, den fleråriga interinstitutionella programplaneringen 
och garantin om att parlamentet informeras på samma sätt som rådet om all 
kommissionens verksamhet (punkterna 8 och 12).

f) Bättre information från kommissionen om uppföljningen och beaktandet av parlamentets 
ståndpunkter (punkterna 14 och 31).

g) Offentliggörande av relevant information om kommissionens expertgrupper (punkt 16), 
med förbehåll för att punkt 2 i detta beslut beaktas.

h) Bekräftelsen av bestämmelserna om parlamentets deltagande i internationella 
konferenser och nya särskilda hänvisningar till givarkonferenser och valobservation 
(punkterna 19–25), med förbehåll för den begäran som anges i punkt 4 i detta beslut.

i) Införandet i avtalet (artikel 35) av de åtaganden som kommissionen gjort beträffande 
genomförandeåtgärderna avseende värdepappers-, bank- och försäkringssektorn 
(”Lamfalussy-förfarandet”) och av överenskommelsen mellan Europaparlamentet och 
kommissionen om tillämpningsföreskrifter till beslutet om kommittésystemet1, med 
förbehåll för kommentarerna i punkt 3 i detta beslut.

j) De åtaganden som gjorts om kommissionens deltagande i parlamentets arbete 
(punkterna 37–39).

k) Införandet av en bestämmelse om översyn av avtalet (punkt 43) efter det att Fördraget 
om upprättande av en konstitution för Europa trätt i kraft.

                                               
1 Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).
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2. Europaparlamentet betonar att det anser att det är viktigt med full insyn när det gäller 
kommissionens expertgruppers sammansättning och verksamhet (punkt 16 i avtalet) och 
begär att kommissionen skall tillämpa avtalet i denna anda.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att mot bakgrund av dess förslag av den 
11 december 2002 beakta de politiska riktlinjer som parlamentet beslutar om när det utövar 
sina befogenheter att behandla dokument i kommittéförfarandet.

4. När det handlar om parlamentsledamöters deltagande i delegationer till internationella 
konferenser och andra internationella förhandlingar anser Europaparlamentet att det är viktigt 
att parlamentets ledamöter skall få närvara vid EU-interna samordningsmöten, varvid 
parlamentet förpliktar sig att följa de sekretessregler som gäller för dessa möten. Parlamentet 
uppmanar därför kommissionen att gentemot rådet stödja sådana önskningar från 
parlamentets sida.

5. Europaparlamentet insisterar på att kommissionen avsätter en period på minst två månader 
vid framläggandet av de integrerade riktlinjerna för ekonomi och sysselsättning så att ett 
ändamålsenligt samråd med Europaparlamentet kan äga rum.

6. Europaparlamentet godkänner det bifogade avtalet.

7. Europaparlamentet beslutar att foga detta avtal som bilaga till arbetsordningen och att det 
skall ersätta bilagorna XIII och XIV till denna.

8. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut med bilaga till 
kommissionen och rådet samt till medlemsstaternas parlament.
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BILAGA

Ramavtal om förbindelserna
mellan Europaparlamentet och kommissionen

Europaparlamentet och Europeiska gemenskapernas kommission (nedan kallade ”de 
två institutionerna”) antar detta avtal

– med beaktande av Fördraget om Europeiska unionen, Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen och Fördraget om upprättandet av 
Europeiska atomenergigemenskapen, nedan kallade ”fördragen”,

– med beaktande av de interinstitutionella avtal och texter som reglerar förbindelserna mellan 
de två institutionerna,

– med beaktande av Europaparlamentets arbetsordning1, särskilt artiklarna 98, 99 och 120 samt 
bilaga VII, och

av följande skäl:

A. Fördragen stärker den demokratiska legitimiteten i Europeiska unionens beslutsprocess.

B. De två institutionerna lägger mycket stor vikt vid ett effektivt införlivande och genomförande 
av gemenskapslagstiftningen.

C. Detta ramavtal inverkar inte på parlamentets, kommissionens eller någon annan 
EU-institutions eller något annat EU-organs ansvarsområden eller befogenheter, utan syftar 
till att dessa skall utövas på bästa sätt.

D. Det ramavtal som undertecknades i juli 20002 bör uppdateras och ersättas av nedanstående 
text.

HÄRIGENOM AVTALAS FÖLJANDE:

I. TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. De två institutionerna beslutar om följande åtgärder för att öka kommissionens politiska 
ansvar och legitimitet, utvidga den konstruktiva dialogen och förbättra informationsflödet 
mellan de två institutionerna samt förbättra samordningen av förfaranden och planering.

Institutionerna har även kommit överens om flera särskilda genomförandeåtgärder för 
överlämnande av kommissionens sekretessbelagda handlingar och uppgifter, som avses i 
bilaga 1, och för tidsplanen för kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram, som avses i 
bilaga 2.

                                               
1 EUT L 44, 15.2.2005, s. 1.
2 EGT C 121, 24.4.2001, s. 122.
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II. POLITISKT ANSVAR

2. Varje kommissionsledamot skall ta politiskt ansvar för verksamheten på det område som han 
eller hon är ansvarig för utan att kommissionens kollegialitetsprincip påverkas.

Kommissionens ordförande skall fullt ut ansvara för att avgöra om det finns någon eventuell 
intressekonflikt som gör det omöjligt för en kommissionsledamot att fullgöra sina uppgifter.

Kommissionens ordförande skall även ansvara för alla eventuella åtgärder som vidtas under 
sådana omständigheter. Ordföranden skall omedelbart skriftligen underrätta parlamentets 
talman om ett enskilt ärende omfördelats.

3. Om parlamentet beslutar att inte ge en kommissionsledamot sitt förtroende skall 
kommissionens ordförande, efter att noga ha övervägt parlamentets beslut, antingen begära att 
kommissionsledamoten avgår, eller förklara sitt beslut för parlamentet.

4. I de fall en ersättare för en kommissionsledamot måste utses under pågående mandattid enligt 
artikel 215 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen skall kommissionens 
ordförande omedelbart kontakta parlamentets talman för att komma överens om hur 
kommissionens ordförande inom kortast möjliga tid och med full respekt för institutionernas 
ansvarsområden skall kunna presentera en ny kommissionsledamot för parlamentet.

Parlamentet skall se till att dess förfaranden genomförs så snabbt som möjligt, så att 
kommissionens ordförande kan underrättas om parlamentets ståndpunkt i god tid innan 
kommissionsledamoten utnämns.

5. Kommissionens ordförande skall omedelbart underrätta parlamentet om varje beslut som rör 
fördelningen av kommissionsledamöternas ansvarsområden. Om en kommissionsledamots 
ansvarsområde väsentligt ändras skall kommissionsledamoten i fråga infinna sig i det 
ansvariga utskottet om parlamentet så begär.

6. Alla ändringar av de bestämmelser i uppförandekoden för kommissionsledamöterna som 
avser en intressekonflikt eller etiskt uppförande skall omedelbart översändas till parlamentet.

Kommissionen skall beakta parlamentets åsikter i detta avseende.

7. Parlamentet skall i enlighet med artikel 99 i sin arbetsordning höra kommissionens 
nominerade ordförande i god tid innan förfarandet för godkännande av den nya kommissionen 
inleds. Parlamentet skall beakta eventuella kommentarer från den nominerade ordföranden.

Förfarandena skall vara utformade på ett sätt som garanterar att hela den nominerade 
kommissionen bedöms på ett öppet, rättvist och konsekvent sätt.

De nominerade kommissionsledamöterna skall tillhandahålla samtliga relevanta uppgifter i 
enlighet med det krav på oavhängighet som föreskrivs i artikel 213 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen.
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III. KONSTRUKTIV DIALOG OCH INFORMATIONSFLÖDE

i) Allmänna bestämmelser

8. Kommissionen skall snarast möjligt och utförligt informera parlamentet om sina antagna 
förslag och initiativ som rör lagstiftnings- och budgetområdet.

På alla områden där parlamentet handlar som lagstiftande organ eller som en del av 
budgetmyndigheten skall det hållas underrättat på samma sätt som rådet i varje skede av 
lagstiftningsprocessen och budgetförfarandet.

9. När det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken samt polissamarbete och 
straffrättsligt samarbete skall kommissionen vidta åtgärder för att förbättra parlamentets 
deltagande så att parlamentets åsikter i så stor utsträckning som möjligt beaktas.

10. Kommissionens ordförande och/eller den vice ordförande som ansvarar för de 
interinstitutionella förbindelserna kommer var tredje månad att sammanträda med 
talmanskonferensen för att säkerställa en löpande dialog mellan de två institutionerna på 
högsta nivå. Kommissionens ordförande kommer att närvara vid talmanskonferensens 
sammanträden minst två gånger per år.

11. Alla kommissionsledamöter skall se till att det sker ett regelbundet och direkt 
informationsutbyte mellan dem själva och ordföranden för det ansvariga parlamentsutskottet.

12. Kommissionen får inte offentliggöra viktiga lagstiftningsförslag eller viktiga initiativ eller 
beslut innan parlamentet underrättats skriftligen.

På grundval av kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram och av det fleråriga 
programmet skall de två institutionerna genom överenskommelse på förhand fastställa vilka 
förslag och initiativ som är av särskild vikt, i syfte att lägga fram dem vid ett 
plenarsammanträde i parlamentet.

De skall också fastställa vilka förslag och initiativ som talmanskonferensen eller, på lämpligt 
sätt, det ansvariga parlamentsutskottet eller dess ordförande skall informeras om.

Dessa beslut skall fattas inom ramen för den löpande dialog mellan de två institutionerna som 
anges i punkt 10 och skall regelbundet uppdateras med hänsyn till den politiska utvecklingen.

13. Om ett internt dokument från kommissionen – som parlamentet inte har fått information om i 
enlighet med punkterna 8, 9 och 12 – sprids utanför institutionerna, får parlamentets talman 
begära att detta dokument överlämnas till parlamentet utan dröjsmål så att det kan 
vidarebefordras till de ledamöter av parlamentet som så begär.

14. Kommissionen skall regelbundet lämna skriftlig information om åtgärder som vidtagits som 
ett svar på specifika anmodanden som parlamentet riktat till kommissionen i sina resolutioner 
samt om de fall där den inte har kunnat beakta parlamentets åsikter.

När det gäller förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet skall de särskilda bestämmelser som 
anges i punkt 26 tillämpas.
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Kommissionen skall ta hänsyn till varje anmodan från parlamentet, i enlighet med artikel 192 
i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, om att lägga fram 
lagstiftningsförslag samt snabbt och tillräckligt utförligt svara på dessa anmodanden.

Vad gäller uppföljningen av viktiga anmodanden från parlamentet skall denna information på 
parlamentets eller kommissionens begäran även tillhandahållas inför det ansvariga 
parlamentsutskottet och, vid behov, vid ett av parlamentets plenarsammanträden.

15. I de fall en medlemsstat lägger fram ett lagstiftningsinitiativ i enlighet med artikel 34 i 
Fördraget om Europeiska unionen skall kommissionen på begäran underrätta parlamentet om 
sin ståndpunkt beträffande initiativet inför det ansvariga parlamentsutskottet.

16. Kommissionen skall underrätta parlamentet om förteckningen över de av sina expertgrupper 
som inrättats för att bistå kommissionen när den utövar sin initiativrätt. Förteckningen skall 
uppdateras regelbundet samt offentliggöras.

I detta sammanhang skall kommissionen, på särskild och motiverad begäran av 
utskottsordföranden, på lämpligt sätt informera det ansvariga parlamentsutskottet om dessa 
gruppers arbete och sammansättning.

17. De två institutionerna skall med hjälp av lämpliga mekanismer föra en konstruktiv dialog med 
varandra om viktiga administrativa frågor, särskilt frågor som direkt påverkar parlamentets 
egen administration.

18. Om sekretess åberopas i fråga om information som överlämnats i enlighet med detta ramavtal 
skall bestämmelserna i bilaga 1 tillämpas.

ii) Yttre förbindelser, utvidgning och internationella avtal

19. När det gäller internationella avtal, inklusive handelsavtal, skall kommissionen på ett tydligt 
sätt informera parlamentet så snart som möjligt, såväl under den förberedande fasen inför 
avtalen som under genomförandet och slutförandet av internationella förhandlingar. Denna 
information skall täcka förslagen till förhandlingsdirektiv och de antagna 
förhandlingsdirektiven samt det därpå följande genomförandet och slutförandet av 
förhandlingarna.

Sådan information som avses i första stycket skall översändas till parlamentet i så god tid att 
parlamentet ges möjlighet att framföra sina eventuella synpunkter och kommissionen ges 
möjlighet att i största möjliga mån ta hänsyn till parlamentets synpunkter. Informationen skall 
tillhandahållas genom det ansvariga parlamentsutskottet och, vid behov, vid ett 
plenarsammanträde.

Europaparlamentet förbinder sig för sin del att fastställa förfaranden och vidta lämpliga 
åtgärder till skydd för sekretessen, i enlighet med bestämmelserna i bilaga 1.

20. Kommissionen skall vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa att parlamentet omedelbart 
och till fullo informeras om

i) beslut som rör tillfällig tillämpning eller upphävande av avtal, och
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ii) en gemenskapsståndpunkt som antagits i ett organ som upprättats genom ett avtal.

21. När kommissionen företräder europeiska gemenskapen skall den på parlamentets begäran 
underlätta för parlamentsledamöter att delta som observatörer i de gemenskapsdelegationer 
som förhandlar om multilaterala avtal. Parlamentsledamöterna får inte delta direkt vid 
mötesförhandlingarna.

Kommissionen åtar sig att regelbundet lämna information till de av parlamentets ledamöter 
som i egenskap av observatörer ingår i delegationer som förhandlar om multilaterala avtal.

22. Kommissionen skall innan den gör sådana utfästelser om finansiellt stöd vid givarkonferenser 
som medför nya ekonomiska åtaganden och för vilka budgetmyndighetens godkännande 
krävs informera budgetmyndigheten och beakta dess synpunkter.

23. De två institutionerna är eniga om att samarbeta när det gäller valobservation. Kommissionen 
skall samarbeta med parlamentet vid tillhandahållandet av nödvändigt bistånd till de 
parlamentsdelegationer som deltar i gemenskapens valobservatörsuppdrag.

24. Kommissionen skall hålla parlamentet fullständigt underrättat om läget i 
anslutningsförhandlingar, särskilt om viktigare aspekter och händelser, så att parlamentet ges 
möjlighet att i god tid lämna synpunkter genom de tillämpliga parlamentariska förfarandena.

25. Om kommissionen av tungt vägande skäl beslutar att inte stödja en rekommendation som 
parlamentet antagit om de frågor som avses i punkt 24 i enlighet med artikel 82 i sin 
arbetsordning skall den redogöra för dessa skäl inför parlamentet vid ett plenarsammanträde 
eller vid det ansvariga utskottets nästföljande sammanträde.

iii) Budgetgenomförandet

26. Kommissionen skall inom ramen för det årliga förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet, 
vilket regleras genom artikel 276 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, 
översända all information som krävs för att kontrollera budgetgenomförandet för det berörda 
året och som begärs för detta ändamål av ordföranden för det parlamentsutskott som är 
ansvarigt för förfarandet för beviljandet av ansvarsfrihet i enlighet med bilaga VI till 
parlamentets arbetsordning.

Om det kommer fram nya uppgifter om tidigare år för vilka ansvarsfrihet redan beviljats skall 
kommissionen översända all relevant information, i syfte att uppnå en lösning som är 
acceptabel för båda parter.

IV. SAMARBETE KRING FÖRFARANDEN FÖR OCH PLANERING AV 
LAGSTIFTNING

i) Kommissionens politiska program och lagstiftningsprogram samt 
Europeiska unionens fleråriga planering

27. Kommissionen skall lägga fram förslag till Europeiska unionens fleråriga planering, i syfte att 
uppnå enighet kring den interinstitutionella planeringen mellan de berörda institutionerna.
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28. Varje ny kommission skall så tidigt som möjligt lägga fram sitt politiska program och 
lagstiftningsprogram.

29. När kommissionen utarbetar sitt lagstiftnings- och arbetsprogram skall de två institutionerna 
samarbeta i enlighet med tidsplanen i bilaga 2.

Kommissionen skall ta hänsyn till de eventuella prioriteringar som parlamentet givit uttryck 
för. 

Kommissionen skall tillhandahålla tillräckliga uppgifter om planerade åtgärder inom ramen 
för respektive punkt i lagstiftnings- och arbetsprogrammet.

30. Den vice kommissionsordförande som ansvarar för de interinstitutionella förbindelserna åtar 
sig att var tredje månad inför utskottsordförandekonferensen redogöra för huvuddragen i det 
politiska genomförandet av lagstiftnings- och arbetsprogrammet för det berörda året och 
eventuella uppdateringar av detta program som är nödvändiga på grund av aktuella och 
viktiga politiska händelser.

ii) Allmänna lagstiftningsförfaranden

31. Kommissionen åtar sig att noga beakta de ändringar av kommissionens lagförslag som 
parlamentet antagit, i syfte att ta hänsyn till dessa ändringar i eventuellt ändrade förslag.

Vidare åtar sig kommissionen att när den i enlighet med artikel 251 i Fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen avger yttranden över parlamentets ändringar ta 
största möjliga hänsyn till de ändringar som antagits under andra behandlingen. Om 
kommissionen på grund av tungt vägande skäl och efter en behandling i kollegiet av 
kommissionsledamöter beslutar att inte anta eller stödja sådana ändringar skall den redogöra 
för sitt beslut inför parlamentet samt under alla förhållanden i det yttrande om parlamentets 
ändringar som kommissionen skall avge i enlighet med artikel 251.2 c tredje stycket.

32. Kommissionen åtar sig att underrätta parlamentet och rådet innan den drar tillbaka sina 
förslag.

33. Vid andra lagstiftningsförfaranden än medbeslutandeförfarandet gäller att kommissionen

i) i god tid skall se till att rådets instanser erinras om att de inte bör träffa någon politisk 
överenskommelse om kommissionens förslag innan parlamentet antagit sitt yttrande; 
kommissionen skall begära att diskussionen slutförs på ministernivå efter det att 
rådsmedlemmarna har fått en rimlig tidsfrist för att behandla parlamentets yttrande,

ii) skall se till att rådet respekterar de principer för nytt samråd med parlamentet som 
fastställt av Europeiska gemenskapens domstol i de fall rådet väsentligt ändrar ett 
förslag från kommissionen; kommissionen skall underrätta parlamentet i det fall den 
erinrat rådet om behovet av ett nytt samråd,

iii) åtar sig att, vid behov, dra tillbaka de lagstiftningsförslag som avvisats av parlamentet; 
om kommissionen av tungt vägande skäl och efter diskussion i kollegiet av 
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kommissionsledamöter beslutar att vidhålla sitt förslag skall motivera detta beslut i ett 
uttalande inför parlamentet.

34. I syfte att förbättra lagstiftningsplaneringen åtar sig Europaparlamentet å sin sida att

i) planera de lagstiftningsrelaterade delarna av föredragningslistan så att de anpassas till 
gällande lagstiftningsprogram och till de resolutioner som parlamentet har antagit 
rörande detta program,

ii) respektera rimliga tidsfrister, om detta är till fördel för förfarandet, när det gäller att anta 
sitt yttrande under första behandlingen i samarbetsförfarandet och 
medbeslutandeförfarandet eller under samrådsförfarandet,

iii) i så hög grad som möjligt utnämna föredragande för kommande förslag så snart 
lagstiftningsprogrammet har antagits,

iv) ge absolut prioritet åt behandlingen av förfrågningar om nytt samråd, under 
förutsättning att all nödvändig information har översänts till parlamentet.

iii) Kommissionens egna lagstiftnings- och genomförandebefogenheter

35. Kommissionen åtar sig att i god tid och fullständigt underrätta parlamentet om de rättsakter 
som den antagit i enlighet med sina egna lagstiftningsbefogenheter.

Genomförandet av rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1 regleras genom 
överenskommelsen2 mellan Europaparlamentet och kommissionen om 
tillämpningsföreskrifter till detta beslut.

När det gäller genomförandeåtgärder avseende värdepappers-, bank- och försäkringssektorn 
bekräftar kommissionen de åtaganden som den avgav under parlamentets plenarsammanträde 
den 5 februari 2002 och upprepade den 31 mars 2004. Kommissionen åtar sig särskilt att ta 
största möjliga hänsyn till parlamentets ståndpunkt och eventuella resolutioner avseende 
genomförandeåtgärder som överskrider de genomförandebefogenheter som föreskrivs i 
grunddokumentet. I dessa fall skall kommissionen sträva efter att finna en balanserad lösning.

iv) Kontroll av tillämpningen av gemenskapsrätten

36. På begäran av parlamentets ansvariga utskott skall kommissionen utöver de särskilda 
rapporterna och årsrapporten om tillämpningen av gemenskapsrätten muntligen informera 
parlamentet om hur långt förfarandet fortskridit. Detta skall ske så snart ett motiverat yttrande 
översänts, eller, när det gäller förfaranden med anledning av underlåtenhet att lämna 
underrättelse om åtgärder för genomförande av direktiv eller underlåtenhet att rätta sig efter 
en dom från domstolen, så snart en formell underrättelse har översänts.

                                               
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
2 EGT L 256, 10.10.2000, s. 19.
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V. KOMMISSIONENS DELTAGANDE I PARLAMENTETS FÖRFARANDEN

37. Parlamentet skall som en allmän regel se till att ärenden som ingår i en viss 
kommissionsledamots ansvarsområde behandlas vid ett och samma tillfälle.

Kommissionen skall som en allmän regel se till att den ansvariga kommissionsledamoten på 
parlamentets begäran närvarar vid de plenarsammanträden då ärenden som ingår i 
kommissionsledamotens ansvarsområde behandlas.

38. I syfte att säkra kommissionsledamöternas närvaro åtar sig parlamentet att göra sitt bästa för 
att inte ändra sina slutgiltiga förslag till föredragningslista.

När parlamentet ändrar sitt slutgiltiga förslag till föredragningslista eller flyttar om punkterna 
på föredragningslistan för en sammanträdesperiod skall det omedelbart informera 
kommissionen om detta. Kommissionen skall å sin sida göra sitt bästa för att garantera att den 
ansvariga kommissionsledamoten närvarar.

39. Kommissionen kan föreslå att punkter förs upp på föredragningslistan fram till det 
sammanträde under vilket talmanskonferensen fastställer ett slutgiltigt förslag till 
föredragningslista för en sammanträdesperiod. Parlamentet skall ta största möjliga hänsyn till 
sådana förslag.

40. Som en allmän regel skall den kommissionsledamot som ansvarar för ett ärende som 
behandlas i ett utskott närvara vid det aktuella utskottssammanträdet om han eller hon bjuds 
in.

Kommissionsledamöter skall höras på egen begäran.

Parlamentsutskotten skall sträva efter att inte ändra sitt förslag till föredragningslista eller sin 
föredragningslista.

När ett parlamentsutskott ändrar sitt förslag till föredragningslista eller sin föredragningslista 
skall kommissionen omedelbart informeras om detta.

När det inte uttryckligen begärs att en kommissionsledamot skall närvara vid ett 
utskottssammanträde skall kommissionen se till att en behörig tjänsteman på lämplig nivå 
företräder den.

VI. SLUTBESTÄMMELSER

41. De två institutionerna åtar sig att stärka sitt samarbete på informations- och 
kommunikationsområdet.

42. Båda institutionerna skall regelbundet utvärdera tillämpningen av detta ramavtal och dess 
bilagor, och på begäran av någon av institutionerna skall en översyn övervägas mot bakgrund 
av praktiska erfarenheter.

43. Detta ramavtal skall ses över efter det att Fördraget om upprättande av en konstitution för 
Europa trätt i kraft.
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BILAGA 1

ÖVERLÄMNANDE AV SEKRETESSBELAGD INFORMATION TILL 
EUROPAPARLAMENTET

1. Tillämpningsområde

1.1. I denna bilaga regleras hur kommissionens sekretessbelagda information skall överlämnas 
till parlamentet och hanteras i samband med parlamentets utövande av sina befogenheter när 
det gäller lagstiftningsprocessen, budgetförfarandet, förfarandet för beviljande av 
ansvarsfrihet eller sina kontrollbefogenheter i allmänhet. De båda institutionerna skall verka 
i enlighet med sina respektive skyldigheter att samarbeta lojalt i en anda av fullständigt 
ömsesidigt förtroende samt i strikt överensstämmelse med fördragens tillämpliga
bestämmelser, särskilt artiklarna 6 och 46 i Fördraget om Europeiska unionen och 
artikel 276 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

1.2. Med information avses all muntlig eller skriftlig information, oavsett överföringsmedium 
eller upphovsman.

1.3. Kommissionen skall se till att parlamentet får tillgång till information i enlighet med 
bestämmelserna i denna bilaga när någon av de parlamentsinstanser som anges i punkt 1.4 
ger in en begäran om överlämnande av sekretessbelagd information.

1.4. Följande instanser får inom ramen för denna bilaga begära sekretessbelagd information från 
kommissionen: parlamentets talman, berörda parlamentsutskotts ordförande, presidiet och 
talmanskonferensen.

1.5. Information om överträdelseförfaranden och förfaranden i konkurrensfrågor omfattas inte av 
denna bilaga, förutom i de fall då de redan omfattas av ett slutligt beslut från kommissionen 
när en begäran från en av parlamentsinstanserna mottas.

1.6. Dessa bestämmelser skall tillämpas utan att det påverkar Europaparlamentets, rådets och 
kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG av den 19 april 1995 om närmare 
föreskrifter för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt1 eller tillämpliga 
bestämmelser i kommissionens beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom av den 28 april 1999 
om inrättande av en europeisk byrå för bedrägeribekämpning (OLAF)2.

2. Allmänna bestämmelser

2.1. Kommissionen skall på begäran av en av de instanser som anges i punkt 1.4 till denna 
instans överlämna all den sekretessbelagda information som krävs för att parlamentet skall 
kunna utöva sina kontrollbefogenheter. Båda institutionerna skall inom ramen för sina 
respektive befogenheter och ansvarsområden respektera

 grundläggande mänskliga rättigheter, inbegripet rätten till en rättvis rättegång och 
rätten till respekt för privatlivet,

                                               
1 EGT L 113, 19.5.1995, s. 1.
2 EGT L 136, 31.5.1999, s. 20.
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 bestämmelser om rättsliga och disciplinära förfaranden,

 skydd av affärshemligheter och handelsförbindelser,

 skydd av unionens intressen, särskilt sådana intressen som rör den allmänna 
säkerheten, internationella förbindelser, valutastabilitet och ekonomiska intressen.

Om parterna är oeniga skall frågan hänskjutas till kommissionens ordförande och 
parlamentets talman för att de skall kunna finna en lösning. Sekretessbelagd information 
från en stat, en institution eller en internationell organisation skall endast överlämnas om de 
lämnat sitt samtycke.

2.2. Om det råder tvivel om huruvida viss information är sekretessbelagd eller om formerna för 
att överlämna informationen behöver preciseras i enlighet med de alternativ som anges i 
punkt 3.2, skall det ansvariga parlamentsutskottets ordförande, vid behov tillsammans med 
föredraganden, utan dröjsmål samråda med kommissionens ansvariga ledamot. Om de inte 
kan enas skall frågan hänskjutas till kommissionens ordförande och parlamentets talman för 
att de skall kunna finna en lösning.

2.3. Om oenigheten kvarstår efter förfarandet i punkt 2.2 skall parlamentets talman på motiverad 
begäran av det ansvariga parlamentsutskottet uppmana kommissionen att inom en lämplig 
på vederbörligt sätt angiven tidsfrist, överlämna den berörda sekretessbelagda informationen 
samt precisera formerna för detta i enlighet med de alternativ som anges i avsnitt 3 i denna 
bilaga. Kommissionen skall före utgången av denna tidsfrist skriftligen underrätta
parlamentet om sin slutliga ståndpunkt beträffande vilken parlamentet förbehåller sig rätten 
att vid behov väcka talan.

3. Former för tillgång till och behandling av sekretessbelagd information

3.1. Sekretessbelagd information som överlämnats i enlighet med förfarandena i punkt 2.2 och, i 
förekommande fall, punkt 2.3 skall på kommissionsordförandens eller en 
kommissionsledamots ansvar överlämnas till den parlamentsinstans som har gjort begäran.

3.2. Utan att det påverkar bestämmelserna i punkt 2.3 skall tillgången till informationen och 
formerna för skydd av informationens sekretess fastställas genom en överenskommelse 
mellan den berörda parlamentsinstansen, vederbörligen företrädd av sin ordförande, och den 
ansvarige kommissionsledamoten enligt något av följande alternativ:

 information avsedd för ordföranden och föredraganden i det ansvariga 
parlamentsutskottet,

 begränsad tillgång till information för alla ledamöter i det ansvariga 
parlamentsutskottet enligt lämpliga former, varvid handlingarna eventuellt samlas in 
när ledamöterna har behandlat dem och med eventuellt förbud mot att göra kopior,

 diskussion i det ansvariga utskottet inom stängda dörrar, varvid graden av sekretess 
och principerna i bilaga VII i parlamentets arbetsordning är avgörande för hur detta 
skall ske,
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 överlämnande av handlingar i vilka alla personuppgifter tagits bort,

 information avsedd endast för parlamentets talman, i välmotiverade och 
exceptionella fall.

Det är förbjudet att offentliggöra informationen i fråga eller att vidarebefordra den till någon som 
helst annan mottagare.

3.3. Om dessa former inte respekteras skall bestämmelserna om påföljder i bilaga VII till 
parlamentets arbetsordning tillämpas.

3.4. I syfte att genomföra ovanstående bestämmelser skall parlamentet se till att följande 
förfaranden införs

 ett säkert arkiveringssystem för sekretessbelagda handlingar,

 en läsesal som uppfyller säkerhetskraven (utan kopieringsmaskiner, telefoner, 
telefax, scanner eller annan teknisk utrustning för reproduktion eller överföring av 
handlingarna osv.),

 säkerhetsbestämmelser om tillträde till läsesalen, i vilka det bl.a. skall finnas krav på 
underskrift av en tillträdeslista och på en förklaring i vilken den som tar del av 
sekretessbelagd information intygar på heder och samvete att denna information inte 
kommer att spridas.

3.5. Kommissionen skall vidta alla åtgärder som behövs för att genomföra bestämmelserna i 
denna bilaga.
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BILAGA 2

TIDSPLAN FÖR KOMMISSIONENS LAGSTIFTNINGS- OCH ARBETSPROGRAM

1. I februari varje år skall kommissionens ordförande och/eller den vice ordförande som 
ansvarar för de interinstitutionella förbindelserna för talmanskonferensen lägga fram 
beslutet om den årliga politiska strategin för nästföljande år.

2. Under sammanträdesperioden i februari-mars skall de berörda institutionerna hålla en debatt 
om de politiska prioriteringarnas huvuddrag, på grundval av beslutet om den årliga politiska 
strategin för nästföljande år.

3. Efter denna debatt skall de ansvariga parlamentsutskotten och de berörda 
kommissionsledamöterna under årets gång föra en löpande dialog med varandra för att 
bedöma hur det går med genomförandet av kommissionens pågående lagstiftnings- och 
arbetsprogram samt för att diskutera utarbetandet av det framtida programmet inom vart och 
ett av de särskilda områdena. Varje parlamentsutskott skall till 
utskottsordförandekonferensen regelbundet rapportera om resultaten av dessa möten.

4. Utskottsordförandekonferensen skall regelbundet föra en diskussion med den vice 
kommissionsordförande som ansvarar för interinstitutionella förbindelser i syfte att bedöma 
hur det går med genomförandet av kommissionens pågående lagstiftnings- och 
arbetsprogram, diskutera utarbetandet av det framtida programmet och ta ställning till 
resultaten av den löpande dialogen mellan de berörda parlamentsutskotten och 
kommissionsledamöterna.

5. I september skall utskottsordförandekonferensen lägga fram en sammanfattande rapport för 
talmanskonferensen, som i sin tur skall informera kommissionen om denna rapport.

6. Vid plenarsammanträdet i november skall kommissionens ordförande med deltagande av 
kollegiet av kommissionsledamöter presentera kommissionens lagstiftnings- och 
arbetsprogram för nästföljande år. Presentationen skall bland annat inbegripa en utvärdering 
av genomförandet av det pågående programmet. Därefter skall parlamentet under december 
månads sammanträdesperiod anta en resolution.

7. Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram skall åtföljas av en förteckning över 
lagstiftningsförslag och andra förslag för nästföljande år, i en form som skall beslutas vid ett 
senare tillfälle1. Programmet skall överlämnas till parlamentet i god tid före den 
sammanträdesperiod då det skall diskuteras.

8. Denna tidsplan skall tillämpas på varje normal programcykel, med undantag för år då val till 
Europaparlamentet sammanfaller med att kommissionens mandatperiod löper ut.

9. Denna tidsplan skall inte inverka på några framtida överenskommelser om interinstitutionell 
planering.

                                               
1 Följande skall ingå: tidsplan och, i förekommande fall, rättslig grund och återverkningar på budgeten.



PE423.766v01-00 130/373 DV\779820SV.doc

SV



Europaparlamentets resolution om riktlinjer för godkännande av Europeiska kommissionen 
(2005/2024(INI)) – Betänkande Andrew Duff

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 213 och 214 i Fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen och artikel 126 i Fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen1,

– med beaktande av artiklarna I-26, I-27, I-28, III-348 och III-350 i Fördraget om upprättande av 
en konstitution för Europa och förklaring 7 till artikel 27 i konstitutionen för Europa, vilken 
bifogats slutakten från regeringskonferensen,

– med beaktande av artikel 10 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av 
ledamöter av Europaparlamentet2,

– med beaktande av ramavtalet av den 26 maj 2005 om förbindelserna mellan 
Europaparlamentet och kommissionen3,

– med beaktande av sin resolution av den 18 november 2004 om val av den nya kommissionen4,

– med beaktande av artiklarna 45, 98 och 99 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0179/2005), och 
av följande skäl:

A. Parlamentets utfrågningar av kandidaterna till posterna som kommissionsledamöter 
tillämpades första gången 1994 och har utvecklats sedan dess. Utfrågningarna har fått en 
legitimitet som är helt accepterad av såväl parlamentet och kommissionen som rådet och 
medlemsstaterna.

B. Kommissionens demokratiska ansvar har ökat avsevärt genom parlamentets 
godkännandeförfarande som är öppet, rättvist och konsekvent och där alla som nominerats till 
kommissionsledamöter lämnar all relevant information till parlamentet.

C. Det är nu önskvärt att se över parlamentets tillvägagångssätt vid godkännandet av 
kommissionen mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts och med tanke på den framtida 
konstitutionella reformen.

1. Europaparlamentet antar följande principer, kriterier och förfaranden för att genom omröstning 
godkänna hela kommissionen:

Bedömningskriterier
                                               
1 Såsom ändrat genom artikel 4 i protokollet om utvidgningen av Europeiska unionen i Nicefördraget, ändrat genom 
artikel 45 i 2003 års anslutningsakt.
2 EGT L 278, 8.10.1976, s. 5. Akten ändrad genom rådets beslut 2002/772/EG, Euratom (EGT L 283, 21.10.2002, s. 1).
3 Antagna texter, P6_TA(2005)0194, bilagan.
4 EUT C 201 E, 18.8.2005, s. 113.
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a) Parlamentet skall (text utgår) bedöma de nominerade kommissionsledamöterna på 
grundval av deras allmänna duglighet, engagemang för Europa och obestridliga 
oavhängighet. Bedömning görs av kunskaperna på det aktuella specialområdet 
(portföljen) och den kommunikativa förmågan.

b) Parlamentet skall ta särskild hänsyn till könsfördelningen. Parlamentet får uttala sig om 
den nyvalde ordförandens fördelning av de olika specialområdena.

c) Parlamentet får inhämta all information som erfordras för att fatta beslut om huruvida en 
kandidat är lämplig. Parlamentet förväntar sig att informationen om ekonomiska intressen 
är fullständigt öppen.

Utfrågningar
a) Varje kommissionsledamotskandidat skall bjudas in till en tre timmar lång utfrågning i 

parlamentets berörda utskott. Utfrågningarna skall vara offentliga.
b) Utfrågningarna skall anordnas gemensamt av talmanskonferensen och 

utskottsordförandekonferensen. Lämpliga åtgärder skall vidtas för samarbete med övriga 
berörda utskott om portföljen omfattar flera områden. Det finns tre olika möjligheter, 
nämligen:
– Om den nominerade kommissionsledamotens portfölj omfattar ett enda 

parlamentsutskotts behörighetsområde utfrågas han eller hon enbart av detta 
utskott.

– Om den nominerade kommissionsledamotens portfölj omfattar i ungefär lika stor 
omfattning flera parlamentsutskotts behörighetsområden utfrågas han eller hon 
samtidigt av dessa utskott.

– Om den nominerade kommissionsledamotens portfölj omfattar huvudsakligen ett 
parlamentsutskotts behörighetsområde och i mindre omfattning ett eller flera 
andra parlamentsutskotts behörighetsområden utfrågas han eller hon av det utskott 
som huvudsakligen är behörigt, som inbjuder det andra parlamentsutskottet eller 
de parlamentsutskotten att delta i utfrågningen.

Den person som valts till ordförande för kommissionen skall rådfrågas fullt ut om 
arrangemangen.

a) Parlamentsutskotten skall översända skriftliga frågor till de nominerade 
kommissionsledamöterna i god tid före utfrågningarna. Antalet skriftliga sakfrågor skall 
vara högst fem per behörigt parlamentsutskott.

b) Förhållandena vid och villkoren för utfrågningarna skall vara sådana att de nominerade 
kommissionsledamöterna får jämlika och rättvisa möjligheter att presentera sig själva och 
sina åsikter.

c) Kommissionsledamotskandidaterna skall uppmanas att hålla ett inledande anförande på 
högst 20 minuter. Utfrågningarna skall läggas upp på så sätt att man försöker 
åstadkomma en pluralistisk politisk dialog mellan kommissionsledamotskandidaten och 
parlamentets ledamöter. Innan utfrågningen avslutas skall 
kommissionsledamotskandidaten beredas möjlighet att hålla ett kort slutanförande.

Utvärdering
a) En videoinspelning av utfrågningarna med innehållsförteckning skall finnas tillgänglig 

för allmänheten inom 24 timmar.
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b) Utskotten skall utan dröjsmål sammanträda efter utfrågningen och göra en bedömning av 
den enskilda kommissionsledamotskandidaten. Dessa sammanträden skall hållas inom 
stängda dörrar. Utskotten uppmanas att förklara huruvida den nominerade 
kommissionsledamoten är kvalificerad att ingå som ledamot av kommissionen och 
huruvida han eller hon är kvalificerad att utföra de särskilda uppgifter som nomineringen 
gäller. Om utskottet inte kan enas på båda dessa punkter skall utskottsordföranden som 
sista alternativ förrätta omröstning om de båda besluten. De bedömningar som avges skall 
vara offentliga och presenteras vid ett gemensamt sammanträde med talmanskonferensen 
och utskottsordförandekonferensen, som skall hållas inom stängda dörrar. Efter 
diskussion och, såvida beslut inte fattas om att inhämta ytterligare uppgifter, förklarar 
talmanskonferensen och utskottsordförandekonferensen utfrågningarna avslutade.

c) Den valde kommissionsordföranden skall presentera hela kommissionskollegiet vid ett 
sammanträde i kammaren. Presentationen åtföljs av en diskussion. Som avslutning på 
debatten kan någon av de politiska grupperna eller minst trettiosju ledamöter lägga fram 
ett resolutionsförslag. Efter omröstning om resolutionsförslaget röstar parlamentet 
därefter för eller emot att godkänna utnämningen av ordföranden och de övriga 
kommissionsledamöterna som helhet. Parlamentet skall genom namnupprop fatta beslut 
med en majoritet av de avgivna rösterna. Omröstningen kan skjutas upp till det därpå 
följande sammanträdet.

2. Europaparlamentet antar följande förfarande i händelse av en ändring av kommissionens 
sammansättning eller inbördes ansvarsfördelning under mandatperioden:
a) Om en ersättare skall utses på grund av avgång, avsättning eller dödsfall skall 

parlamentet omedelbart bjuda in kommissionsledamotskandidaten till utfrågning på 
samma villkor som anges i punkt 1.

b) Vid anslutning av en ny medlemsstat skall parlamentet bjuda in statens 
kommissionsledamotskandidat till utfrågning på samma villkor som anges i punkt 1.

c) Om en omfattande omfördelning av portföljerna sker skall de kommissionsledamöter som 
berörs bjudas in till de berörda parlamentsutskotten innan de tillträder sina poster.

3. För att underlätta förberedelserna inför godkännandet av kommissionen, uppmanas rådet att 
tidigarelägga nästa val till Europaparlamentet till maj 2009 i stället för juni 2009.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att hänvisa denna resolution till det utskott som är 
behörigt i frågor som rör arbetsordningen så att lämpliga ändringar av arbetsordningen kan 
föreslås i god tid före nästa val till Europaparlamentet.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till Europeiska rådet, 
rådet och kommissionen.
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Europaparlamentet resolution av den 16 maj 2006 om resultatet av granskningen av aktuella 
lagförslag (2005/2214(INI)) – Betänkande Sylvia-Yvonne Kaufmann

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens meddelande av den 27 september 2005 till rådet och 
Europaparlamentet om resultat av granskningen av aktuella lagförslag (KOM(2005)0462),

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 23 januari 20061 till ordföranden för Europeiska 
kommissionen,

– med beaktande av skrivelsen av den 8 mars 2006 från Europeiska kommissionens ordförande 
till parlamentets talman,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från 
utskottet för rättsliga frågor (A6-0143/2006), och av följande skäl:

A. I sitt ovannämnda meddelande tillkännagav kommissionen att den hade för avsikt att dra 
tillbaka 68 lagförslag som inte bedöms ligga i linje med målen i Lissabonstrategin och 
principerna om bättre lagstiftning, medan andra förslag kommer att bli föremål för en ny 
konsekvensbedömning av de ekonomiska effekterna och eventuellt kommer att ändras.

B. I den skrivelse som Europaparlamentets talman sänt till ordföranden för kommissionen, mot 
bakgrund av resultatet av de ansvariga parlamentsutskottens behandling av meddelandet, stöds 
kommissionens avsikter generellt. Parlamentet uppmanar dock uttryckligen kommissionen att 
inte dra tillbaka flera av dessa förslag och motsätter sig en ändring av vissa andra förslag.

C. I det svar som kommissionens ordförande sände till parlamentets talman sägs att kommissionen 
tagit vederbörlig hänsyn till parlamentets yttrande innan den slutliga ståndpunkten antogs och 
uppger orsaken till att kommissionen inte hörsammade en del av parlamentets synpunkter samt 
anger vilka åtgärder som kommissionen avser vidta i framtiden för att tillgodose några av dessa 
önskemål.

D. Meddelandet erbjuder ett utmärkt tillfälle till en mer ingående analys av de problem som 
sammanhänger med att kommissionen drar tillbaka eller ändrar lagförslag.

E. Med ett fåtal undantag kan gemenskapens lagar endast antas på grundval av ett förslag från 
kommissionen som praktiskt taget innehar en monopolställning när det gäller 
lagstiftningsinitiativ.

F. Enligt artikel 250.2 i EG-fördraget får kommissionen ”så länge rådet inte har fattat något beslut, 
[…] ändra sitt förslag när som helst under de förfaranden som leder fram till att en 
gemenskapsrättsakt antas”. 

                                               
1 Ref. Pres-A-Courrier D(2006)300689.
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G. Även om parlamentet av historiska skäl inte omnämns i artikel 250.2 skall denna bestämmelse 
tolkas i förbindelse med artikel 251 när det gäller tillämpningen av medbeslutandeförfarandet 
och i förbindelse med artikel 252 när det gäller samarbetsförfarandet,

H. Kommissionen får enligt artikel 251.2 andra stycket tredje strecksatsen i EG-fördraget endast 
informera Europaparlamentet om sin egen ståndpunkt då en gemensam ståndpunkt antas efter 
första behandlingen, och kommissionen får enligt artikel 251.2 tredje stycket led c endast avge 
ett yttrande i det fall den gemensamma ståndpunkten därefter ändras av parlamentet, så att det är 
uppenbart att kommissionen inte längre ”äger” sina förslag

I. I fördragen sägs inget om kommissionens möjlighet att dra tillbaka lagförslag.

J. Avsaknaden av bestämmelser om tillbakadragande av lagförslag har inte hindrat kommissionen 
från att vid upprepade tillfällen dra tillbaka lagförslag.

K. Parlamentet, rådet och kommissionen förefaller inte vara överens om i exakt vilken utsträckning 
som kommissionen är berättigad att dra tillbaka sina lagförslag.

L. Trots denna oenighet har kommissionen vid upprepade tillfällen dragit tillbaka lagförslag utan 
att denna praxis någonsin prövats av domstolen.

M. Parlamentet har på eget initiativ vid ett par tillfällen i det förgångna uppmanat kommissionen att 
dra tillbaka dess lagförslag,

N. I ramavtalet1 om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen av den 
26 maj 2005 sägs följande:

– ”Kommissionen åtar sig att noga beakta de ändringar av kommissionens lagförslag som 
parlamentet antagit, i syfte att ta hänsyn till dessa ändringar i eventuellt ändrade förslag” 
(punkt 31).

– ”Kommissionen åtar sig att underrätta parlamentet och rådet innan den drar tillbaka sina 
förslag” i samband med alla lagstiftningsförfaranden (punkt 32).

– ”Vid andra lagstiftningsförfaranden än medbeslutandeförfarandet gäller att kommissionen 
åtar sig att, vid behov, dra tillbaka de lagförslag som avvisats av parlamentet; om 
kommissionen… beslutar att vidhålla sitt förslag skall den motivera detta beslut i ett 
uttalande inför parlamentet” (punkt 33).

O. En överenskommelse som bygger på gemensamma riktlinjer mellan de tre institutionerna 
gällande kommissionens tillbakadragande och, i den mån detta är nödvändigt, ändring av 
kommissionens lagförslag, kommer att på ett positivt sätt bidra till ett effektivare 
lagstiftningsförfarande.

1. Europaparlamentet välkomnar kommissionens ovannämnda meddelande, och anser att 
tillbakadragande eller ändring av majoriteten av de förslag som nämns i praktiken kommer att 

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2005)0194, bilagan.
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förenkla lagstiftningsramarna, men anser dock att kommissionen bör fästa vederbörlig hänsyn 
till de invändningar som parlamentets talman framfört i sin skrivelse av den 23 januari 2006.

2. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen, innan den antog sin slutliga ståndpunkt, tagit 
vederbörlig hänsyn till parlamentets invändningar och konstaterar att kommissionen i 
förekommande fall angivit varför man inte beaktat parlamentets synpunkter och föreslagit 
tänkbara åtgärder för att tillgodose dessa synpunkter.

3. Europaparlamentet betonar att om liknande åtgärder vidtas i framtiden bör kommissionen i varje 
enskilt fall redogöra för orsaken till ett tillbakadragande eller en ändring av ett lagförslag och 
inte enbart nöja sig med att åberopa allmänna principer som inte klart redogör för varför 
kommissionen anser att ett specifikt förslag skall dras tillbaka eller ändras.

4. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen tar hänsyn till de mål som fastställts i 
Lissabonagendan innan den föreslår att ett lagförslag dras tillbaka. Därför beklagar parlamentet 
att kommissionen dragit tillbaka förslaget till direktiv om stadgan för europeiska ömsesidiga 
bolag, som trots allt utgör ett av de centrala elementen i Lissabonstrategin. Det är förvånande att 
kommissionen hänvisar till mångfalden i de nationella lagstiftningarna som ett hinder för 
gemenskapsinitiativ. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att före utgången av året ta 
initiativ till att en stadga för europeiska ömsesidiga bolag och europeiska föreningar utarbetas

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att, omedelbart efter att den utsetts, utarbeta och 
förelägga Europaparlamentet och rådet en förteckning över de lagförslag som den nya 
kommissionen avser att stå fast vid.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i sitt årliga lagstiftningsprogram och 
arbetsprogram bifoga en förteckning över de lagförslag som kommissionen avser att dra tillbaka 
eller ändra för att parlamentet skall ges möjlighet att redogöra för sin ståndpunkt i 
överensstämmelse med dess befogenheter enligt fördragen och de förfaranden som fastställs i 
det ovannämnda ramavtalet.

7. Europaparlamentet konstaterar att ingen bestämmelse i de existerande fördragen föreskriver att 
kommissionen kan dra tillbaka ett lagförslag; däremot finns det möjlighet att ändra ett lagförslag 
enligt principen om att kommissionen kan ändra ett lagförslag under förfarandets gång fram till 
dess att en gemenskapsrättsakt antagits, i enlighet med vad som uttryckligen fastställs i 
artikel 250.2 i EG-fördraget. Europaparlamentet påpekar att denna princip även gäller för 
medbeslutandeförfarandet i enlighet med artikel 251, och för samarbetsförfarandet i enlighet 
med artikel 252.

8. Europaparlamentet konstaterar emellertid att kommissionens möjligheter att, inom klart angivna 
gränser, dra tillbaka ett lagförslag under det förfarande som leder fram till ett antagande

– hänför sig till kommissionens rätt till att ta lagstiftningsinitiativ och utgör ett logiskt 
komplement till dess möjlighet att ändra ett lagförslag,

– kan bidra till att öka kommissionens roll i lagstiftningsförfarandet,
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– kan betraktas som en positiv faktor när det gäller att se till att de förfaranden som leder 
fram till antagande av en gemenskapsrättsakt och den interinstitutionella dialogen syftar till 
att främja gemenskapens intressen,

9. Europaparlamentet hävdar dock att denna möjlighet måste betraktas mot bakgrund av de olika 
institutionernas befogenheter i samband med lagstiftningsförfarandet i enlighet med fördragen 
och i enlighet med principen om lojalt samarbete mellan institutionerna.

10. Europaparlamentet poängterar att möjligheten att dra tillbaka eller ändra lagförslag inte får 
inverka på de enskilda institutionernas roll i lagstiftningsförfarandet på ett sådant sätt att det 
äventyrar jämvikten mellan institutionerna, och att möjligheten att dra tillbaka lagförslag inte 
leder till någon form av ”vetorätt” för kommissionen.

11. Europaparlamentet understryker att tillbakadragande och ändring av lagförslag måste 
underkastas samma allmänna principer som gäller för kommissionens framläggande av förslag, 
nämligen att de skall ligga i gemenskapens intresse och vara vederbörligen motiverade.

12. Europaparlamentet anser att det vore ett steg i rätt riktning för att underlätta 
lagstiftningsförfarandet och dialogen mellan institutionerna att låta institutionerna fastställa de 
allmänna riktlinjerna för kommissionens tillbakadragande eller ändring av lagförslag som ett 
komplement till de tillämpliga principer som redan slagits fast i ramavtalet om förbindelserna 
mellan Europaparlamentet och kommissionen och det interinstitutionella avtalet om bättre 
lagstiftning, utan att detta påverkar domstolens behörighet att fastställa den exakta omfattningen 
av och gränserna för de befogenheter som tillskrivs institutionerna enligt fördragen.

13. Europaparlamentet föreslår följande riktlinjer för kommissionens tillbakadragande och ändring 
av lagförslag:

a) Kommissionen kan i princip dra tillbaka eller ändra ett lagförslag när som helst under ett 
förfarande, som leder fram till antagande, så länge som rådet inte fattat något beslut. Detta 
innebär att i samband med medbeslutandeförfarandet och samarbetsförfarandet får 
kommissionen inte dra tillbaka ett förslag efter det att rådet antagit den gemensamma 
ståndpunkten såvida rådet, genom beslut om den gemensamma ståndpunkten, inte 
överskridit sina befogenheter att ändra kommissionens förslag och att detta beslut i 
verkligheten utgör ett lagstiftningsinitiativ från rådet, något som inte föreskrivs i fördraget.

b) Om Europaparlamentet avvisar ett lagförslag, föreslår väsentliga ändringar eller om 
parlamentet på något annat sätt uppmanar kommissionen att dra tillbaka eller väsentligt 
ändra ett lagförslag skall kommissionen ta vederbörlig hänsyn till detta. Om kommissionen 
av tungt vägande skäl beslutar att inte beakta parlamentets synpunkter skall kommissionen 
redogöra för detta beslut i ett yttrande till parlamentet.

c) Om kommissionen avser att på eget initiativ dra tillbaka eller ändra ett lagförslag skall 
kommissionen på förhand underrätta parlamentet om detta. Denna förhandsanmälan skall 
ske i god tid så att parlamentet ges möjlighet att yttra sig i frågan och skall innehålla en 
klar redogörelse för orsakerna till att kommissionen anser att ett specifikt lagförslag bör 
dras tillbaka eller ändras. Kommissionen skall vederbörligen beakta parlamentets 
synpunkter. Om kommissionen, med hänvisning till tungt vägande skäl, beslutar att dra 
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tillbaka eller ändra sitt lagförslag mot parlamentets önskan skall kommissionen redogöra 
för detta beslut i ett yttrande till parlamentet.

14. Europaparlamentet betonar att kommissionens hänsynstagande till parlamentets synpunkter när 
det gäller tillbakadragande och ändring av lagförslag utgör en väsentlig faktor för den politiska 
tilliten, som utgör grundvalen för ett lojalt samarbete mellan de två institutionerna.

15. Europaparlamentet anser att om kommissionen drar tillbaka eller väsentligt ändrar ett lagförslag 
på ett sätt som påverkar Europaparlamentets lagstiftningsprivilegier skall frågan hänvisas till 
berörda politiska organ inom parlamentet som behandlar frågan ur politisk perspektiv. 
Parlamentet anser vidare att om kommissionen drar tillbaka ett lagförslag på ett sätt som 
påverkar de två lagstiftande myndigheternas privilegier skall detta tillbakadragande betraktas 
som utan verkan och de två myndigheterna skall fortsätta lagstiftningsförfarandet i enlighet med 
fördragen fram till ett eventuellt antagande av denna rättsakt.

16. Om ett lagförslag utarbetats i enlighet med artikel 138 i fördraget skall kommissionen i 
vederbörlig ordning informera arbetsmarknadens parter inom EU om dess avsikt att dra tillbaka 
eller väsentligt ändra lagförslaget.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.



PE423.766v01-00 138/373 DV\779820SV.doc

SV



Europaparlamentets beslut av den 22 maj 2007 om ingående av en gemensam förklaring om 
praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet (2005/2125(ACI)) – Betänkande 
Jo Leinen

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av artikel 251 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

– med beaktande av sin resolution av den 5 maj 1999 om den gemensamma förklaringen om 
hur det nya medbeslutandeförfarandet skall tillämpas i praktiken1,

– med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 8 mars 2007,

– med beaktande av förslaget till den omarbetade gemensamma förklaringen om praktiska 
bestämmelser för medbeslutandeförfarandet (nedan kallad ”den omarbetade förklaringen”),

– med beaktande av artikel 120.1 i arbetsordningen och punkt XVIII.4 i bilaga VI i 
arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0142/2007), och 
av följande skäl:

A. Den kontinuerliga utvidgningen av medbeslutandeförfarandets tillämpningsområde ökar detta 
förfarandes betydelse för EU:s lagstiftningsprocess och medför en förändring av de 
interinstitutionella förbindelserna mellan parlamentet, rådet och kommissionen.

B. Parlamentet, rådet och kommissionen har försökt göra EU:s lagstiftning mer öppen, 
samordnad, effektiv och demokratisk.

C. 1999 års gemensamma förklaring om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet 
har varit värdefull, men den praktiska tillämpningen av den har med åren utvecklats och vissa 
ändringar har blivit nödvändiga.

D. Den successiva utvidgningen av Europeiska unionen har gjort det nödvändigt att rationalisera 
förfarandena och optimera användningen av resurserna.

E. Den omarbetade förklaringen tillmötesgår dessa förväntningar och gör det möjligt att på ett 
konstruktivt och flexibelt sätt utveckla ett interinstitutionellt samarbete.

F. Interinstitutionella avtal och ramavtal är mycket viktiga. Dessa avtal måste vara 
lättillgängliga samtidigt som insyn säkras och därför är det av största vikt att alla befintliga 
avtal samlas och offentliggörs som en bilaga till parlamentets arbetsordning.

1. Europaparlamentet bekräftar sitt engagemang för principerna om öppenhet, ansvarsskyldighet 
och effektivitet, och understryker att EU:s lagstiftningsprocess måste förenklas, med full 
respekt för Europeiska unionens rättsordning.

                                               
1 EGT C 279, 1.10.1999, s. 229.
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2. Europaparlamentet välkomnar den omarbetade förklaringen, som förbättrar både strukturen 
och innehållet i 1999 års förklaring genom att lägga till ett antal viktiga bestämmelser som 
anpassar förklaringen till nuvarande bästa praxis och strävar efter att förstärka samarbetet 
mellan de tre institutionerna för att effektivisera EU:s lagstiftning och höja dess kvalitet.

3. Europaparlamentet efterlyser en metod som harmoniserar parlamentsutskottens arbetsrutiner i 
samband med trepartsmötena genom att fastställa vissa bestämmelser för 
parlamentsdelegationernas sammansättning och för de konfidentialitetskrav som gäller för 
detta arbete.

4. Europaparlamentet välkomnar särskilt följande förbättringar i den omarbetade förklaringen:

a) De nya bestämmelserna om deltagande av företrädare för rådets ordförandeskap i 
parlamentsutskottens sammanträden och information om rådets ståndpunkt utgör 
tillsammans ett steg mot målet att förbättra dialogen mellan de två medlagstiftarna.

b) Nuvarande praxis att slutföra överenskommelser som nåtts vid informella förhandlingar 
mellan institutionerna genom skriftväxling slås fast.

c) Principen att parlamentet och rådet skall samarbeta på likställd fot när det gäller den 
juridiska och språkliga granskningen bekräftas.

d) Undertecknandet av viktiga antagna rättsakter skall i största möjliga utsträckning göras 
vid en gemensam ceremoni i närvaro av medierna. Gemensamma pressmeddelanden 
kommer att skickas ut och presskonferenser skall anordnas för att meddela att arbetet 
framgångsrikt slutförts.

5. Europaparlamentet är övertygat om att den omarbetade förklaringen ytterligare kommer att 
öka öppenheten och allmänhetens insyn i lagstiftningsarbetet inom ramen för 
medbeslutandeförfarandet.

6. Europaparlamentet godkänner den omarbetade förklaringen som bifogas detta beslut och 
beslutar att foga den som bilaga till arbetsordningen. Parlamentet begär att den omarbetade 
förklaringen skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och dess bilaga till rådet 
och kommissionen. 
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BILAGA
EUROPAPARLAMENTET

RÅDET
KOMMISSIONEN

DEN GEMENSAMMA FÖRKLARINGEN OM PRAKTISKA BESTÄMMELSER FÖR 
MEDBESLUTANDEFÖRFARANDET (ARTIKEL 251 I EG-FÖRDRAGET)

ALLMÄNNA PRINCIPER

1. Europaparlamentet, rådet och kommissionen, nedan kallade ”institutionerna”, konstaterar att 
det nuvarande förfarandet med kontakter mellan rådets ordförandeskap, kommissionen och 
ordförandena i behöriga utskott och/eller parlamentets föredragande och mellan ordförandena i 
förlikningskommittén, har visat sig vara effektivt. 

2. Institutionerna bekräftar att detta förfarande, som har utvecklats under alla faser i 
medbeslutandeförfarandet, även i fortsättningen måste främjas. Institutionerna åtar sig att se 
över sina arbetsmetoder för att ännu mer effektivt utnyttja alla de möjligheter som 
medbeslutandeförfarandet ger, i enlighet med de bestämmelser som fastställs i EG-fördraget.

3. Denna gemensamma förklaring beskriver dessa arbetsmetoder och förklarar hur de skall 
tillämpas i praktiken. Den kompletterar det interinstitutionella avtalet ”Bättre lagstiftning”1, 
särskilt dess bestämmelser om medbeslutandeförfarandet. Institutionerna åtar sig att fullt ut 
respektera dessa åtaganden i linje med principerna för öppenhet, ansvarsskyldighet och 
effektivitet. Institutionerna bör i detta avseende särskilt arbeta för att i större utsträckning 
förenkla förslagen, med full respekt för gemenskapens regelverk.

4. Institutionerna skall samarbeta lojalt genom hela förfarandet för att så långt möjligt närma sina 
respektive ståndpunkter till varandra, så att rättsakten om möjligt kan antas i en tidig fas i 
förfarandet.

5. För att uppnå detta mål skall de samarbeta genom lämpliga interinstitutionella kontakter för att 
följa hur arbetet utvecklas och analysera graden av överensstämmelse under alla faser i 
medbeslutandeförfarandet.

6. Institutionerna åtar sig att, i enlighet med sina arbetsordningar, regelbundet utbyta information 
om hur de olika medbeslutandeärendena utvecklas. De skall, så vitt det är möjligt, se till att 
deras respektive arbetsscheman samordnas, så att arbetet kan slutföras på ett sammanhängande 
och överensstämmande sätt. De skall därför sträva efter att inrätta en vägledande tidtabell över 
de olika steg som leder fram till det slutliga antagandet av olika lagstiftningsförslag, med full 
respekt för beslutsfattandets politiska karaktär.

                                               
1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
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7. De tre institutionernas samarbete inom ramen för medbeslutandeförfarandet tar ofta formen av 
trepartsmöten. Systemet med trepartsmöten har visat sig vara effektivt och flexibelt eftersom 
det avsevärt ökar möjligheterna att uppnå enighet vid första eller andra behandlingen och bidrar 
till att förbereda arbetet i förlikningskommittén.

8. Trepartsmötena är vanligtvis informella. De kan anordnas i alla faser i förfarandet och med 
olika företrädare beroende på den diskussion som skall föras. Varje institution skall, i enlighet 
med sin arbetsordning, utse sina företrädare för varje möte, fastställa deras förhandlingsmandat 
och i god tid informera övriga institutioner om de praktiska detaljerna för mötena.

9. Varje utkast till kompromisstext som läggs fram för diskussion vid ett kommande möte skall, 
om möjligt, i förväg översändas till samtliga deltagare. För att öka insynen skall trepartsmöten 
som anordnas inom Europaparlamentet och rådet, i den mån detta är möjligt, kungöras. 

10. Ordförandeskapet skall sträva efter att delta i sammanträdena i parlamentsutskotten. Det skall 
ingående behandla eventuella förfrågningar om information beträffande rådets ståndpunkt.

FÖRSTA BEHANDLINGEN

11. Institutionerna skall samarbeta lojalt för att så långt som möjligt närma sina respektive 
ståndpunkter till varandra så att rättsakten om möjligt kan antas vid första behandlingen.

Enighet vid första behandlingen i Europaparlamentet 

12. Lämpliga kontakter skall etableras för att underlätta arbetet vid första behandlingen. 

13. Kommissionen skall gynna sådana kontakter och utöva sin initiativrätt på ett konstruktivt sätt 
för att underlätta ett närmande av rådets och Europaparlamentets ståndpunkter till varandra, 
med hänsyn till den interinstitutionella balansen och den roll fördraget tilldelar den.

14. Om enighet uppnås genom informella förhandlingar i trepartsmöten, skall Corepers ordförande, 
i en skrivelse till ordföranden för det berörda parlamentsutskottet, i detalj redogöra för 
innehållet i överenskommelsen i form av ändringar av kommissionens förslag. I denna 
skrivelse skall det anges att rådet är villigt att acceptera denna överenskommelse, efter 
juristlingvistgranskningen, om den skulle antas vid omröstningen i plenum. En kopia av 
skrivelsen skall vidarebefordras till kommissionen.

15. När ett ärende är på väg att avslutas vid första behandlingen, bör information om avsikten att 
ingå en överenskommelse lämnas så snabbt som möjligt. 

Enighet i samband med utarbetandet av den gemensamma ståndpunkten

16. Om enighet inte har uppnåtts före parlamentets första behandling kan kontakterna fortsätta för 
att uppnå enighet i samband med utarbetandet av den gemensamma ståndpunkten.

17. Kommissionen skall gynna sådana kontakter och utöva sin initiativrätt på ett konstruktivt sätt 
för att underlätta ett närmande av rådets och Europaparlamentets ståndpunkter till varandra, 
med hänsyn till den interinstitutionella balansen och den roll fördraget tilldelar den.
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18. Om enighet uppnås skall parlamentsutskottets ordförande i en skrivelse till Corepers 
ordförande rekommendera plenarsammanträdet att godkänna den gemensamma ståndpunkten 
utan ändringar, förutsatt att rådet bekräftat den gemensamma ståndpunkten och att den 
granskats av juristlingvisterna. En kopia av denna skrivelse skall vidarebefordras till 
kommissionen.

ANDRA BEHANDLINGEN

19. Rådet skall, i sin motivering, så klart och tydligt som möjligt redogöra för grunderna för sin 
gemensamma ståndpunkt. Europaparlamentet skall, vid sin andra behandling, ta största möjliga 
hänsyn till dessa motiv och till kommissionens yttrande.

20. Innan rådet översänder sina gemensamma ståndpunkter skall det sträva efter att i samråd med 
Europaparlamentet och kommissionen fastställa datum för när de skall översändas i syfte att 
garantera att lagstiftningsförfarandet blir så effektivt som möjligt vid andra behandlingen.

Enighet vid andra behandlingen i Europaparlamentet 

21. Lämpliga kontakter skall fortsätta så snart den gemensamma ståndpunkten översänts till 
parlamentet i syfte att öka förståelsen av de respektive ståndpunkterna och därmed kunna 
avsluta lagstiftningsförfarandet så snabbt som möjligt.

22. Kommissionen skall gynna sådana kontakter och yttra sig för att underlätta ett närmande av 
rådets och Europaparlamentets ståndpunkter, med beaktande av den interinstitutionella 
balansen och den roll fördraget tilldelar den.

23. Om enighet uppnås genom informella förhandlingar i trepartsmöten, skall Corepers ordförande, 
i en skrivelse till ordföranden för det berörda parlamentsutskottet, i detalj redogöra för 
innehållet i överenskommelsen, i form av ändringar av kommissionens förslag. I skrivelsen 
skall det anges att rådet är villigt att acceptera denna överenskommelse, efter
juristlingvistgranskningen, om den skulle antas vid omröstningen i plenum. En kopia av 
skrivelsen skall vidarebefordras till kommissionen.

FÖRLIKNING

24. Om det klart framgår att rådet inte kommer att kunna godkänna alla Europaparlamentets 
ändringar vid andra behandlingen, och när rådet kan tillkännage sin ståndpunkt, skall ett första 
trepartsmöte anordnas. Varje institution skall, i enlighet med sin arbetsordning, utse sina 
företrädare för varje möte och fastställa deras förhandlingsmandat. Kommissionen skall så snart 
som möjligt underrätta de båda delegationerna om hur den tänker uttala sig om 
Europaparlamentets ändringar vid andra behandlingen.

25. Trepartsmöten skall hållas under hela förlikningsförfarandet för att ringa in de kvarstående 
frågorna och utarbeta ett underlag för att uppnå enighet i förlikningskommittén. Resultatet av 
trepartsmötena skall diskuteras och om möjligt godkännas vid de respektive institutionernas 
sammanträden.
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26. Förlikningskommittén skall sammankallas av rådets ordförande i samförstånd med 
Europaparlamentets talman och i enlighet med fördragets bestämmelser.

27. Kommissionen skall delta i förlikningsarbetet och ta alla nödvändiga initiativ för att främja ett 
närmande av rådets och Europaparlamentets ståndpunkter. Sådana initiativ kan bland annat 
inbegripa utkast till kompromisstexter mot bakgrund av rådets och Europaparlamentets 
ståndpunkter, med beaktande av den roll fördraget tilldelar kommissionen.

28. Ordförandeskapet i förlikningskommittén skall utövas gemensamt av Europaparlamentets 
talman och rådets ordförande. Ordförandena skall växelvis leda förlikningskommitténs 
sammanträden.

29. Datum och dagordningar för förlikningskommitténs sammanträden skall fastställas gemensamt 
av ordförandena för att säkra ett välfungerande arbete inom förlikningskommittén under hela 
förlikningsförfarandet. Kommissionen skall rådfrågas angående de datum som föreslagits. 
Europaparlamentet och rådet skall reservera lämpliga datum för arbetet i förlikningskommittén 
och informera kommissionen om dessa. 

30. Ordförandena kan föra upp flera ärenden på dagordningen för förlikningskommitténs möten. 
Utöver huvudpunkten (B-punkt), där enighet ännu inte uppnåtts, kan förlikningsförfarandet 
inledas och/eller avslutas utan debatt om andra frågor (A-punkt).

31. Med beaktande av fördragets bestämmelser om tidsfrister skall Europaparlamentet och rådet, så 
långt som möjligt, ta hänsyn till tidsscheman, bland annat vad gäller avbrott inom en 
institutions verksamhet och val till Europaparlamentet. Avbrott i verksamheten bör under alla 
omständigheter vara så korta som möjligt.

32. Förlikningskommittén skall växelvis sammanträda i Europaparlamentets och rådets lokaler för 
att garantera att de båda institutionerna på ett rättvist sätt bidrar med den utrustning som 
behövs, inbegripet för tolkning.

33. Förlikningskommittén skall ha tillgång till kommissionens förslag, rådets gemensamma 
ståndpunkt, kommissionens yttrande över denna, Europaparlamentets föreslagna ändringar, 
kommissionens yttrande över dessa samt ett gemensamt arbetsdokument från 
Europaparlamentets och rådets delegationer. Detta arbetsdokument bör göra det möjligt att 
snabbt ringa in de frågor som skall diskuteras och att hänvisa till dem på ett effektivt sätt. 
Kommissionen skall, som en allmän regel, yttra sig inom tre veckor efter den tidpunkt när den 
officiellt erhållit resultatet från Europaparlamentets omröstning och senast när 
förlikningsarbetet inleds.

34. Ordförandena får förelägga förlikningskommittén texter för godkännande.

35. När enighet uppnåtts om ett gemensamt utkast skall detta konstateras på ett sammanträde i 
förlikningskommittén eller senare genom skriftväxling mellan ordförandena. En kopia av dessa 
skrivelser skall vidarebefordras till kommissionen.

36. Om förlikningskommittén uppnår enighet om ett gemensamt utkast skall den texten, efter en 
juristlingvistgranskning, föreläggas ordförandena för godkännande. För att respektera 
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tidsfristerna kan i undantagsfall ett förslag till gemensamt utkast föreläggas ordförandena för 
godkännande.

37. Ordförandena skall översända det godkända gemensamma utkastet till Europaparlamentets 
talman och rådets ordförande i en gemensamt undertecknad skrivelse. Om 
förlikningskommittén inte godkänner ett gemensamt utkast, skall ordförandena meddela 
Europaparlamentets talman och rådets ordförande om detta i en gemensamt undertecknad 
skrivelse. Sådana skrivelser skall betraktas som officiella handlingar. En kopia av dessa 
skrivelser skall översändas till kommissionen för kännedom. De arbetsdokument som används i 
förlikningsarbetet skall finnas tillgängliga i varje institutions register så snart förfarandet har 
avslutats.

38. Rådets generalsekretariat och Europaparlamentets sekretariat skall gemensamt och tillsammans 
med kommissionens generalsekretariat fungera som förlikningskommitténs sekretariat.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

39. Om Europaparlamentet eller rådet bedömer det som absolut nödvändigt att förlänga de 
tidsfrister som avses i artikel 251 i EG-fördraget, skall de meddela detta till ordföranden i den 
andra institutionen och kommissionen.

40. I de fall institutionerna uppnår enighet vid första eller andra behandlingen eller vid 
förlikningen, skall Europaparlamentets och rådets juristlingvister, i nära samarbete och 
gemensamt samförstånd, granska de berörda texterna.

41. Inga ändringar får göras i en kompromisstext som man uppnått enighet om utan uttryckligt och 
vederbörligt godkännande från både parlamentets och rådets företrädare. 

42. Slutförandet skall göras med vederbörlig hänsyn till de två institutionernas olika förfaranden, 
särskilt i fråga om tidsfrister för avslutande av interna förfaranden. Institutionerna åtar sig att 
inte utnyttja de tidsfrister som fastställts för juristlingvisternas granskning av rättsakterna för att 
på nytt ta upp diskussioner om sakfrågor.

43. Parlamentet och rådet skall komma överens om en gemensam presentation av de texter som 
utarbetats gemensamt av de två institutionerna. 

44. Institutionerna åtar sig att i största möjliga utsträckning använda gemensamt godkända 
standardformuleringar i de rättsakter som antagits enligt medbeslutandeförfarandet, särskilt när 
det gäller bestämmelser om utövande av genomförandebefogenheter (i enlighet med beslutet 
om kommittéförfarandet1), ikraftträdande, införlivande i nationell lagstiftning och tillämpning 
av rättsakter och respekt för kommissionens initiativrätt.

                                               
1 Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23), ändrat genom beslut 2006/512/EG 
(EUT L 200, 27.7.2006, s. 11).
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45. Institutionerna skall sträva efter att hålla en gemensam presskonferens för att tillkännage det 
positiva resultatet av lagstiftningsförfarandet vid första eller andra behandlingen eller vid 
förlikningen. De skall också sträva efter att utarbeta gemensamma pressmeddelanden.

46. När Europaparlamentet och rådet har antagit en rättsakt i enlighet med 
medbeslutandeförfarandet skall den undertecknas av Europaparlamentets talman och rådets 
ordförande och av de båda institutionernas generalsekreterare.

47. Europaparlamentets talman och rådets ordförande skall erhålla texten för undertecknande på 
sina respektive språk och skall i mån av möjlighet underteckna texten samtidigt vid en 
gemensam ceremoni, som skall anordnas varje månad för att underteckna viktiga ärenden i 
närvaro av medierna. 

48. Den gemensamt undertecknade texten skall översändas till Europeiska unionens officiella 
tidning. Offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning skall normalt göras inom två 
månader efter det att Europaparlamentet och rådet har antagit rättsakten. 

49. Om en institution finner ett materiellt eller uppenbart fel i en text (eller i någon av 
språkversionerna) skall den genast underrätta de övriga institutionerna. I de fall då ett fel berör 
en rättsakt som ännu inte är antagen av någon av institutionerna skall Europaparlamentets och 
rådets juristlingvister, i nära samarbete, utarbeta ett nödvändigt corrigendum. I de fall då ett fel 
berör en rättsakt som redan är antagen av den ena eller båda institutionerna, oavsett om den är 
offentliggjord eller inte, skall Europaparlamentet och rådet, efter en gemensam 
överenskommelse, anta ett corrigendum, utarbetat enligt deras respektive förfaranden.
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Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 17 juli 2006 om utkastet till rådets beslut 
om ändring av beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförandebefogenheter (2002/0298(CNS)) – Betänkande Richard Corbett

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 202 
tredje strecksatsen,

– med beaktande av artikel I–36 i fördraget om upprättande av en konstitution för Europa1, 

– med beaktande av utkastet till rådets beslut (10126/1/2006)2,

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2002)0719)3 och det ändrade 
förslaget (KOM(2004)0324)4,

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 2 september 20035,

– med beaktande av artikel 202 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört parlamentet 
på nytt (C6–0190/2006),

– med beaktande av artikel 51 och artikel 55.3 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0236/2006), och 
av följande skäl:

1. Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets beslut.

2. Europaparlamentet ber sitt behöriga utskott att undersöka huruvida det skulle vara lämpligt att 
ändra arbetsordningen, särskilt artikel 81, för att parlamentet skall kunna utöva sina rättigheter 
enligt det nya rättsliga förfarandet med kontroll under bästa möjliga förutsättningar.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

                                               
1 EUT C 310, 16.12.2004, s. 1.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
3 Ännu ej offentliggjort i EUT.
4 Ännu ej offentliggjort i EUT.
5 EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 82.
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Europaparlamentets beslut av den 6 juli 2006 om ingåendet av ett interinstitutionellt avtal i 
form av ett gemensamt uttalande om förslaget till rådets beslut om ändring av 
beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter (nytt föreskrivande förfarande med kontroll) (2006/2152(ACI)) –
Betänkande Richard Corbett

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 202 
tredje strecksatsen,

– med beaktande av rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall 
tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1,

– med beaktande av kommissionens förslag till rådets beslut om ändring av beslut 1999/468/EG 
(KOM(2002)0719)2,

– med beaktande av kommissionens förre ordförande Romano Prodis uttalande inför 
Europaparlamentet den 5 februari 2002 (”Prodi-deklarationen”),

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 2 september 20033,

– med beaktande av sin resolution av den 5 februari 2002 om genomförandet av lagstiftningen 
om finansiella tjänster4,

– med beaktande av kommissionens ändrade förslag (KOM(2004)0324)5,

– med beaktande av rådets förslag (10126/1/2006 – C6-0190/2006)6,

– med beaktande av förslaget till gemensamt uttalande (10125/2006 – C6-0208/2006),

– med beaktande av artikel 120.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0237/2006), och 
av följande skäl:

A. Förra hösten enades rådet och kommissionen om att börja diskutera möjligheterna att 
genomföra reformen om kommittéförfarandena på grundval av kommissionens ändrade 
förslag.

B. Den 10 november 2005 beslutade talmanskonferensen att inleda diskussioner om 
kommittéförfarandena med rådet och kommissionen och gav för detta ändamål ett mandat till 

                                               
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
3 EUT C 76 E, 25.3.2004, s. 82.
4 EGT C 284 E, 21.11.2002, s. 115.
5 Ännu ej offentliggjort i EUT.
6 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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ordföranden för utskottsordförandekonferensen och föredraganden för det ansvariga utskottet, 
vilket förnyades den 19 januari 2006.

C. Dessa överläggningar har resulterat i ett förslag till nytt förfarande och förslag till uttalanden i 
anslutning till det beslut som skall fattas om detta förfarande.

D. I och med beslutet införs ett nytt förfarande, benämnt ”föreskrivande förfarande med kontroll”, 
i beslutet från 1999, vilket kommer att ge Europaparlamentet och rådet rätt att på likställda 
villkor kontrollera ”kvasilagstiftningsåtgärder”, för genomförande av ett instrument som har 
antagits enligt medbeslutandeförfarandet och att förkasta sådana åtgärder.

E. I fördraget om upprättande av en konstitution för Europa som undertecknades av alla stats- och 
regeringschefer ges parlamentet rätt att återkalla delegerade befogenheter (artikel I–36). I den 
slutliga kompromisstexten om ett nytt föreskrivande förfarande med kontroll ingår inte en 
sådan rättighet för parlamentet. Rätten att återkalla delegerade befogenheter kommer därför att 
förbli ett av de viktigaste kraven från Europaparlamentet, vilket framför allt kan uppfyllas 
genom det konstitutionella fördraget.

F. Beslutet kommer att åtföljas av ett gemensamt uttalande av Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen, ett uttalande av kommissionen som skall föras in i rådets protokoll, och 
uttalanden av kommissionen om genomförandet och tillämpningen av det nya förfarandet.

G. Dessa uttalanden avspeglar viktiga punkter som de tre institutionerna tog upp under 
förhandlingarna. Utan dessa uttalanden skulle det nya förfarandet inte ha kunnat nås och dess 
praktiska verkningar skulle inte ha säkrats.

1. Europaparlamentet godkänner ingåendet av avtalet i form av ett gemensamt uttalande som 
bifogas detta beslut.

2. Europaparlamentet noterar kommissionens uttalande, i anslutning till det gemensamma 
uttalandet, om att den avser att vidta åtgärder för att skapa insyn.

3. Europaparlamentet noterar kommissionens uttalanden om språksystemet, tidpunkten för 
inledandet av kontrolletappen och om anpassningen av gällande rättsakter som gjordes vid 
samma tillfälle.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet och kommissionen 
för kännedom.
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Uttalande av Europaparlamentet, rådet och kommissionen

1. Europaparlamentet, rådet och kommissionen välkomnar det kommande antagandet av rådets 
beslut om ändring av rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som 
skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter1. Införandet i 
1999 års beslut av ett nytt förfarande, kallat ”föreskrivande förfarande med kontroll”, kommer 
att möjliggöra för lagstiftaren att kontrollera antagandet av ”kvasilagstiftningsåtgärder” för 
genomförandet av en rättsakt som antagits med medbeslutande.

2. Europaparlamentet, rådet och kommissionen betonar att detta beslut, inom ramen för gällande 
fördrag, ger en övergripande och tillfredsställande lösning på Europaparlamentets önskan att 
kontrollera genomförandet av rättsakter som antagits med medbeslutande.

3. Utan att det påverkar de lagstiftande myndigheternas befogenheter erkänner 
Europaparlamentet och rådet att principerna för god lagstiftning kräver att kommissionens 
genomförandebefogenheter inte skall vara tidsbegränsade. När det emellertid är nödvändigt 
att göra en anpassning inom en viss tidsfrist, anser Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen att en klausul som kräver att kommissionen lägger fram ett förslag till översyn 
eller upphävande av bestämmelser som överlåter genomförandebefogenheter skulle kunna 
förstärka den kontroll som lagstiftaren utövar.

4. Detta nya förfarande kommer, från och med sitt ikraftträdande, att vara tillämpligt på 
kvasilagstiftningsåtgärder som föreskrivs i de rättsakter som antas enligt 
medbeslutandeförfarandet, däri inbegripet dem som föreskrivs i de rättsakter som i framtiden 
kommer att antas på området för finansiella tjänster (”Lamfallussyrättsakter”). För att det 
skall vara tillämpligt på redan gällande rättsakter som antagits med medbeslutande, måste 
dessa rättsakter emellertid anpassas i enlighet med tillämpliga förfaranden, för att ersätta det 
föreskrivande förfarande som anges i artikel 5 i beslut 1999/468/EG med det föreskrivande 
förfarandet med kontroll, varje gång det rör sig om åtgärder som faller inom dess 
tillämpningsområde.

5. Europaparlamentet, rådet och kommissionen anser det vara brådskande att anpassa följande 
rättsakter.

a) Europaparlamentets och rådets förordning om näringspåståenden och hälsopåståenden 
om livsmedel (ännu inte offentliggjord i EUT).

b) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/49/EG av den 14 juni 2006 om 
omarbetning av rådets direktiv 93/6/EEG av den 15 mars 1993 om kapitalkrav för 
värdepappersföretag och kreditinstitut (ännu inte offentliggjort i EUT).

c) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/48/EG av den 14 juni 2006 om 
omarbetning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG av 
den 20 mars 2000 om rätten att starta och driva verksamhet i kreditinstitut (ännu inte 
offentliggjort i EUT).

                                               
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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d) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad 
revision av årsbokslut och sammanställd redovisning och om ändring av rådets 
direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets 
direktiv 84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

e) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 562/2006 av den 15 mars 2006 om 
en gemenskapskodex om gränspassage för personer (kodex om Schengengränserna) 
(EUT L 105, 13.4.2006, s. 1).

f) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG av den 26 oktober 2005 om 
åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt och 
finansiering av terrorism (EUT L 309, 25.11.2005, s. 15).

g) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/32/EG av den 6 juli 2005 om upprättande 
av en ram för att fastställa krav på ekodesign för energianvändande produkter och om 
ändring av rådets direktiv 92/42/EEG och Europaparlamentets och rådets 
direktiv 96/57/EG och 2000/55/EG (EUT L 191, 22.7.2005, s. 29).

h) Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/1/EG av den 9 mars 2005 om ändring av 
rådets direktiv 73/239/EEG, 85/611/EEG, 91/675/EEG, 92/49/EEG och 93/6/EEG samt 
direktiv 94/19/EG, 98/78/EG, 2000/12/EG, 2001/34/EG, 2002/83/EG och 2002/87/EG i 
syfte att skapa en ny organisationsstruktur för kommittéer på området finansiella 
tjänster (EUT L 79, 24.3.2005, s. 9).

i) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 396/2005 av den 23 februari 2005 
om gränsvärden för bekämpningsmedelsrester i eller på livsmedel och foder av 
vegetabiliskt och animaliskt ursprung och om ändring av rådets direktiv 91/414/EEG 
(EUT L 70, 16.3.2005, s. 1).

j) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG av den 15 december 2004 om 
harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper 
är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG 
(EUT L 390, 31.12.2004, s. 38).

k) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader 
för finansiella instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG 
och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets 
direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).

l) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/71/EG av den 4 november 2003 om de 
prospekt som skall offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp 
till handel och om ändring av direktiv 2001/34/EG (EUT L 345, 31.12.2003, s. 64).

m) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av 
den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (EUT L 268, 
18.10.2003, s. 1).
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n) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i 
och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (EUT L 235, 23.9.2003, s. 10).

o) Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG av den 28 januari 2003 om 
insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk) 
(EUT L 96, 12.4.2003, s. 16).

p) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall 
som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE) 
(EUT L 37, 13.2.2003, s. 24).

q) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/95/EG av den 27 januari 2003 om 
begränsning av användningen av vissa farliga ämnen i elektriska och elektroniska 
produkter (EUT L 37, 13.2.2003, s. 19).

r) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra 
tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt 
konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 
92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 35, 11.2.2003, s. 1).

s) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

t) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/107/EG av den 21 januari 2002 om 
ändring av rådets direktiv 85/611/EEG om samordning av lagar och andra författningar 
som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) i 
syfte att införa regler för förvaltningsbolag och förenklade prospekt 
(EGT L 41, 13.2.2002, s. 20).

u) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/83/EG av den 6 november 2001 om 
upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel (EGT L 311, 28.11.2001, s. 67).

v) Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av den 12 mars 2001 om avsiktlig 
utsättning av genetiskt modifierade organismer i miljön och om upphävande av rådets 
direktiv 90/220/EEG (EGT L 106, 17.4.2001, s. 1).

w) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område 
(EGT L 327, 22.12.2000, s. 1).

x) Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om 
uttjänta fordon (EGT L 269, 21.10.2000, s. 34).

y) Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG av den 16 februari 1998 om 
utsläppande av biocidprodukter på marknaden (EGT L 123, 24.4.1998, s 1).
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För detta ändamål har kommissionen uppgivit att den snarast till Europaparlamentet och rådet 
kommer att överlämna förslag till ändring av ovannämnda rättsakter i syfte att införa det 
föreskrivande förfarandet med kontroll och följaktligen upphäva, om de förekommer, de 
bestämmelser i dessa rättsakter där det föreskrivs en tidsbegränsning för delegeringen av 
genomförandebefogenheter till kommissionen. Europaparlamentet och rådet kommer att se till 
att nämnda förslag antas snarast.

6. I överensstämmelse med det interinstitutionella avtalet av den 16 december 2003 ”Bättre 
lagstiftning”1 erinrar Europaparlamentet, rådet och kommissionen om 
genomförandeåtgärdernas viktiga roll i lagstiftningen. Dessutom anser de att de allmänna 
principerna i det interinstitutionella avtalet av den 22 december 1998 om gemensamma 
riktlinjer för gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet2 under alla omständigheter bör 
tillämpas på åtgärder med allmän giltighet antagna enligt det nya föreskrivande förfarandet 
med kontroll.

                                               
1 EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
2 EGT C 73, 17.3.1999, s. 1.
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Europaparlamentets beslut av den 8 maj 2008 om ingående av en interinstitutionell 
överenskommelse mellan Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningsföreskrifter 
till rådets beslut 1999/468/EG om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförandebefogenheter, ändrat genom beslut 2006/512/EG 
(2008/2002(ACI)) – Betänkande Monica Frassoni

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 27 mars 2008 med den interinstitutionella 
överenskommelse som godkändes av talmanskonferensen den 12 december 2007,

– med beaktande av artikel 202 i EG-fördraget,

– med beaktande av rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006 om ändring av 
beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter1,

– med beaktande av förslaget till överenskommelse mellan Europaparlamentet och kommissionen 
om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG om de förfaranden som ska tillämpas 
vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, ändrat genom beslut 2006/512/EG 
(nedan kallat ”överenskommelsen”), 

– med beaktande av artiklarna 81 och 120.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0107/2008), och av 
följande skäl:

A. Vissa bestämmelser i överenskommelsen mellan Europaparlamentet och kommissionen om 
tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden 
som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter2

(”överenskommelsen från 2000”), har tyvärr inte beaktats av kommissionen, till exempel 
bestämmelsen om att parlamentet, samtidigt och på lika villkor som kommittémedlemmarna, 
ska erhålla de olika kommittéhandlingarna, eftersom dessa handlingar nästan alltid översänds 
för sent till parlamentet och i vilket fall som helst inte samtidigt som de sänds till 
kommittémedlemmarna.

B. Förfarandena vid tillämpningen av rådets beslut 1999/468/EG har varit och är fortfarande högst 
otillfredsställande, med undantag för förfarandena i samband med det nya föreskrivande 
förfarandet med kontroll, vilket bland annat beror på det sätt som kommittésystemets databas 
har fungerat på: dokumenten översänds ofta styckevis och i avsnitt, utan klara angivelser om 
status, ibland under missvisande rubriker, så att till exempel förslag till genomförandeåtgärder 
översänds rubricerade ”rätt till kontroll” innan omröstning i kommittén har ägt rum, då rubriken 
i själva verket bör lyda ”rätt till information”. Detta gör det svårt att avgöra vilka tidsfrister som 
gäller. 

                                               
1 EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.
2 EGT L 256, 10.10.2000, s. 19.
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C. Det här problemet minskar i praktiken ytterligare parlamentets redan nu ytterst begränsade 
kontroll över kommittéärenden.

D. Kommissionen har nu börjat göra upp ett elektroniskt register över alla handlingar som 
översänts till parlamentet, till vilket parlamentet kommer att få direkt tillgång. Det här gör det 
möjligt att tydligt identifiera handlingar som omfattas av ett och samma förfarande och ger en 
indikation om i vilken etapp ett förfarande befinner sig och hur tidsplanen ser ut. Det gör det 
också möjligt att klart skilja mellan ett förslag till åtgärder som översänts till parlamentet och 
det slutgiltiga förslaget efter kommitténs yttrande samt att tydligt identifiera alla ändringar som 
gjorts i jämförelse med handlingar som översänts till parlamentet i ett tidigare skede.

E. Överenskommelsen är av stor praktisk betydelse, inte bara i relation till det nya föreskrivande 
förfarandet med kontroll utan för alla förfaranden inom kommittésystemet. Överenskommelsen 
kan bli prejudicerande för framtida interinstitutionella avtal med liknande mål.

F. Överenskommelsen kommer att gälla under en kort övergångsperiod, men de erfarenheter som 
görs under denna övergångsperiod skulle kunna vara mycket lärorika. Syftet är att se till att 
varje kommittéförfarande mellan de tre institutionerna fungerar tillfredsställande efter 
Lissabonfördragets ikraftträdande.

1. Europaparlamentet anser att det är obligatoriskt för alla tre institutioner att, där det är 
tillämpligt, hänvisa till det föreskrivande förfarandet med kontroll och det här är en 
omständighet som varken kan göras till föremål för köpslående eller förhandling. Parlamentet 
uppmanar rådet, kommissionen och sina samtliga utskott att vederbörligen beakta detta i 
samband med alla relevanta lagstiftningsförfaranden.

2. Europaparlamentet påminner om att det föreskrivande förfarandet med kontroll ska tillämpas på 
alla åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av en 
grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med det förfarande som avses i artikel 251 i 
fördraget, bland annat genom att stryka vissa av dessa delar eller komplettera rättsakten med 
nya icke väsentliga delar.

3. I oklara fall uppmanar Europaparlamentet rådet och kommissionen att, på områden där det råder 
osäkerhet om huruvida det nya föreskrivande förfarandet med kontroll eller något annat 
kommittéförfarande ska tillämpas, tillämpa det nya föreskrivande förfarandet med kontroll.

4. Europaparlamentet understryker att det enda syftet med det nya föreskrivande förfarandet med 
kontroll är att stärka parlamentets rätt till kontroll och att det på inget sätt ändrar räckvidden för 
kommissionens genomförandebefogenheter.

5. Europaparlamentet anser att överenskommelsen är ett steg i rätt riktning med avseende på 
parlamentets rättigheter och befogenheter i förbindelse med delegerad lagstiftning.

6. Europaparlamentet välkomnar det faktum att överenskommelsen tydligare än tidigare definierar 
kommissionens skyldighet att informera parlamentet i enlighet med artikel 7.3 i beslut 
1999/468/EG genom att det fastställs att parlamentet ska informeras om kommittéernas arbete 
på ett sätt som säkerställer öppenhet och effektivitet i systemet för överföring och identifiering 
av den information som överförs och de olika etapperna av förfarandet.
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7. Europaparlamentet förväntar sig att kommissionen kommer att följa alla bestämmelser i 
överenskommelsen fullt ut, vilket tyvärr inte har varit fallet i samband med överenskommelsen 
från 2000.

8. Europaparlamentet efterlyser genomgående hög standard på sammanfattningarna av möten, med 
närvarolistor som visar åtminstone namnen på de personer som närvarat vid det aktuella mötet 
liksom deras anknytning och e-postadresser.

9. Europaparlamentet påpekar att det nya registrets effektiva funktion kommer att bli avgörande 
när det gäller att på ett fullständigt och tillfredsställande sätt genomföra överenskommelsen och 
ser därför otåligt fram emot dess omsättande i praktiken. Parlamentet och kommissionen bör 
efter övergångsperioden göra en översyn av det nya registret och åtgärda alla eventuella fel och 
praktiska problem som kan tänkas uppstå. Parlamentet bör under den inledande perioden vända 
sig till de berörda parterna för att få information om hur registret fungerar.

10. Europaparlamentet välkomnar uttryckligen de nya bestämmelserna som föreskriver att det av 
registret klart ska framgå vilken status alla mottagna kommittéhandlingar har, alla eventuella 
förbindelser till andra handlingar som redan översänts och alla ändringar som har gjorts.

11. Europaparlamentet uppmanar i det här sammanhanget kommissionen att ändra sina interna 
förfaranden för att se till att det görs skillnad mellan å ena sidan de förslag till åtgärder som 
parlamentet mottar i enlighet med rätten till information samtidigt som den relevanta 
kommittén, och å andra sidan förslag till åtgärder som måste skickas till parlamentet så att det 
kan utöva sin rätt till kontroll.

12. Europaparlamentet välkomnar införandet av ett ”system med tidig varning” enligt vilket 
parlamentet ska informeras så snart det framgår att brådskande förslag till 
genomförandeåtgärder kommer att översändas till en kommitté, men framhåller att det här inte 
får utnyttjas för att omvandla ickebrådskande ärenden till brådskande, eftersom förkortade 
tidsfrister bara får tillämpas i vederbörligen motiverade undantagsfall.

13. Europaparlamentet påpekar att parlamentet, för att kunna utöva sin rätt till kontroll på basis av 
adekvat information, regelbundet måste förses med all underliggande dokumentation som 
förklarar varför kommissionen föreslår vissa åtgärder. Parlamentet välkomnar kommissionens 
beredskap att hjälpa parlamentet för att säkra ett fullständigt samarbete när det handlar om 
särskilda genomförandeåtgärder och uppmanar därför kommissionen att på begäran översända 
alla handlingar som legat till grund för ett förslag till genomförandeåtgärd.

14. Europaparlamentet delar inte kommissionens åsikt om att förslag till genomförandeåtgärder som 
översänts till parlamentet inte ska offentliggöras förrän omröstning om förslagen ägt rum i 
kommittén. Parlamentet insisterar på sin rätt att rådfråga vem som helst som det önskar i 
samband med samtliga förslag till genomförandeåtgärder. Kommissionen uppmanas att på nytt 
ompröva sin åsikt i denna fråga och att offentliggöra alla förslag till genomförandeåtgärder så 
snart de lagts fram formellt.

15. Europaparlamentet godkänner ingåendet av överenskommelsen och förväntar sig att det 
genomförs utan dröjsmål efter godkännandet.
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16. Europaparlamentet beslutar att bifoga överenskommelsen till sin arbetsordning och där låta det 
ersätta bilaga XII.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut och dess 
bilaga till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.



DV\779820SV.doc 157/373 PE423.766v01-00

SV



BILAGA
EUROPAPARLAMENTET

KOMMISSIONEN

ÖVERENSKOMMELSE MELLAN EUROPAPARLAMENTET OCH KOMMISSIONEN

om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG, om de förfaranden som ska tillämpas 
vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, ändrat genom beslut 2006/512/EG 

Information till Europaparlamentet

1. Enligt artikel 7.3 i beslut 1999/468/EG1 ska Europaparlamentet regelbundet informeras av 
kommissionen om kommittéförfarandena på sätt som säkerställer öppenhet och effektivitet i 
systemet för informationsöverföring och identifiering av den information som lämnats och de olika 
etapperna i förfarandet. Europaparlamentet ska därför samtidigt som kommittémedlemmarna och på 
samma villkor få de förslag till dagordning för mötena och de förslag om genomförandeåtgärder 
som läggs fram för dessa kommittéer i enlighet med grundläggande rättsakter som antagits enligt 
förfarandet i artikel 251 i EG-fördraget, och även få information om resultat av omröstningar, 
sammanfattningar av möten och förteckningar över de myndigheter som medlemsstaternas 
företrädare tillhör.

Register

2. Kommissionen ska upprätta ett register över alla handlingar som sänts till Europaparlamentet2. 
Europaparlamentet ska få direkt tillgång till detta register. I enlighet med artikel 7.5 i beslut 
1999/468/EG ska hänvisningar till alla handlingar som sänts till Europaparlamentet offentliggöras.

3. I överensstämmelse med de åtaganden som kommissionen har gjort i sitt uttalande om 
artikel 7.3 i beslut 1999/468/EG3, och så snart de tekniska förutsättningarna finns, ska det register 
som avses i punkt 2 göra det möjligt att

– tydligt identifiera de handlingar som är föremål för samma förfarande och eventuella 
ändringar av genomförandeåtgärden vid varje etapp i förfarandet,

– ange etappen i förfarandet samt tidsplanen,

– tydligt skilja mellan å ena sidan de förslag till åtgärder som mottagits av Europaparlamentet 
samtidigt med kommittémedlemmarna i enlighet med rätten till information och å andra sidan 
det slutliga förslag efter kommitténs yttrande som överlämnas till Europaparlamentet,

                                               
1 EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslut ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
2 Måldatum för upprättande av registret är den 31 mars 2008.
3 EUT C 171, 22.7.2006, s. 21.
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– tydligt identifiera de eventuella ändringar som gjorts i förhållande till handlingar som redan 
överlämnats till Europaparlamentet.

4. Om Europaparlamentet och kommissionen efter en övergångsperiod som börjar löpa när denna 
överenskommelse träder i kraft drar slutsatsen att systemet är klart att tas i bruk och fungerar 
tillfredsställande, ska översändandet av handlingar till Europaparlamentet ske elektroniskt med en 
länk till det register som avses i punkt 2. Detta beslut ska fattas genom en skriftväxling mellan 
ordförandena för de båda institutionerna. Under övergångsperioden ska handlingarna översändas till 
Europaparlamentet som ett bifogat dokument till ett e-postmeddelande.

5. Kommissionen åtar sig dessutom att, för kännedom och på begäran från det behöriga utskottet,
till Europaparlamentet översända särskilda förslag till genomförandeåtgärder i de fall där de 
grundläggande rättsakterna, trots att de inte antagits inom ramen för förfarandet i artikel 251 i 
fördraget, är av särskild betydelse för Europaparlamentet. Dessa åtgärder ska upptas i det register 
som avses i punkt 2, och Europaparlamentet ska underrättas när detta sker.

6. Utöver de sammanfattningar som avses i punkt 1 kan Europaparlamentet begära att få tillgång 
till protokollen från kommittéernas möten1. Kommissionen kommer att behandla varje begäran 
individuellt i enlighet med de sekretessregler som fastställs i bilaga 1 till ramavtalet om 
förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen2.

Sekretessbelagda handlingar

7. Sekretessbelagda handlingar ska behandlas i enlighet med de olika institutionernas interna 
administrativa förfaranden så att alla nödvändiga garantier ges.

Europaparlamentets resolutioner i enlighet med artikel 8 i beslut 1999/468/EG

8. I enlighet med artikel 8 i beslut 1999/468/EG kan Europaparlamentet genom en motiverad 
resolution ange att ett förslag till åtgärder för att genomföra en grundläggande rättsakt som antagits 
i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget överskrider de genomförandebefogenheter som 
avses i den grundläggande rättsakten.

9. Europaparlamentet ska anta en sådan motiverad resolution i enlighet med sin arbetsordning 
och har en månad på sig att göra detta efter det att ett slutgiltigt förslag till genomförandeåtgärder 
har mottagits i de språkversioner som lagts fram för medlemmarna i den berörda kommittén.

10. Europaparlamentet och kommissionen är överens om att det är lämpligt att fastställa en kortare 
permanent tidsfrist för vissa typer av brådskande genomförandeåtgärder om vilka ett beslut måste 
fattas inom en kortare tidsfrist för att säkerställa en god förvaltning. Detta gäller framför allt för 
vissa former av åtgärder som rör externa åtgärder såsom humanitärt bistånd och katastrofbistånd, 
skydd av säkerhet och hälsa, transportsäkerhet och undantag från reglerna om offentlig 
upphandling. De berörda åtgärdstyperna och de tillämpliga tidsfristerna ska fastställas i en 

                                               
1 Se domen av den 19 juli 1999 från Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt i mål T-188/97 Rothmans mot 
Kommissionen, REG 1999, s. II-2463.
2 EGT C 177 E, 18.5.2006, s. 123.
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överenskommelse mellan kommissionsledamoten och ordföranden för det behöriga utskottet. Denna 
överenskommelse kan när som helst upphävas av endera parten.

11. Utan att det påverkar de fall som avses i punkt 10 ska en kortare tidsfrist fastställas i 
brådskande fall samt med avseende på åtgärder rörande löpande förvaltning och åtgärder som har en 
begränsad giltighetstid. Denna tidsfrist kan vara mycket kort i ytterst brådskande fall, särskilt på 
grund av folkhälsoskäl. Den behöriga kommissionsledamoten ska fastställa en lämplig tidsfrist och 
ange skälen för denna. Europaparlamentet kan i sådana fall använda sig av ett förfarande genom 
vilket tillämpningen av artikel 8 i beslut 1999/468/EG delegeras till det behöriga utskottet, som kan 
skicka ett svar till kommissionen inom den fastställda tidsfristen.

12. Så snart kommissionens avdelningar förutser att åtgärdsförslag som omfattas av punkterna 10 
och 11 kan behöva överlämnas till en kommitté ska de informellt förvarna det eller de behöriga 
utskottens sekretariat om detta. Så snart inledande åtgärdsförslag har översänts till 
kommittémedlemmarna ska kommissionens avdelningar underrätta utskottets/utskottens sekretariat 
om hur angelägna förslagen är och om de tidsfrister som ska tillämpas när det slutgiltiga förslaget 
har överlämnats.

13. Efter det att Europaparlamentet antagit en resolution som avses i punkt 8 eller avgett ett svar 
enligt punkt 11 ska den behöriga kommissionsledamoten informera parlamentet eller, i 
förekommande fall, det behöriga utskottet om de åtgärder som kommissionen avser att vidta till 
följd av resolutionen eller svaret.

14. Uppgifter i enlighet med punkterna 10–13 ska föras in i registret.

Föreskrivande förfarande med kontroll

15. När det föreskrivande förfarandet med kontroll är tillämpligt, och efter omröstningen i 
kommittén, ska kommissionen informera Europaparlamentet om de tidsfrister som ska tillämpas. 
Om inte annat sägs i punkt 16 ska dessa tidsfrister börja löpa först när Europaparlamentet har 
mottagit alla språkversioner.

16. När kortare tidsfrister tillämpas (artikel 5a.5b i beslut 1999/468/EG) och i brådskande fall 
(artikel 5a.6 i beslut 1999/468/EG) ska tidsfristen börja löpa den dag då Europaparlamentet mottar 
det slutliga förslaget till genomförandeåtgärder i de språkversioner som översänts till 
utskottsledamöterna, om inte utskottets ordförande har något att invända. Under alla omständigheter 
ska kommissionen sträva efter att översända alla språkversioner till Europaparlamentet så snart som 
möjligt. Så snart kommissionens avdelningar förutser att åtgärdsförslag som omfattas av 
artikel 5a.5b eller 5a.6 kan behöva överlämnas till ett utskott ska de informellt förvarna sekretariatet 
för det eller de behöriga utskotten.

Finansiella tjänster

17. I enlighet med sitt uttalande om artikel 7.3 i beslut 1999/468/EG åtar sig kommissionen att när 
det gäller finansiella tjänster
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– se till att den kommissionstjänsteman som är ordförande vid ett kommittémöte informerar 
Europaparlamentet, på dess begäran och efter varje möte, angående de förda diskussionerna 
om de förslag till genomförandeåtgärder som överlämnats till kommittén,

– besvara eventuella frågor, muntligen eller skriftligen, angående de förda diskussionerna om de 
förslag till genomförandeåtgärder som överlämnats till kommittén.

Kommissionen ska även se till att de åtaganden som gjordes vid parlamentets plenarsammanträde 
den 5 februari 20021 och som upprepades vid plenarsammanträdet den 31 mars 20042 liksom de 
åtaganden som avsågs i punkterna 1–7 i skrivelsen av den 2 oktober 20013 från 
kommissionsledamot Bolkestein till ordföranden för Europaparlamentets utskott för ekonomi och 
valutafrågor respekteras såvitt avser hela sektorn för finansiella tjänster (som bland annat omfattar 
värdepapper, banker, försäkringar, pensioner och redovisning).

Kalender över parlamentets arbete

18. Utom i de fall då kortare tidsfrister är tillämpliga eller i brådskande fall ska kommissionen ta 
hänsyn till Europaparlamentets lediga perioder (vinter, sommar och val till Europaparlamentet) när 
den översänder förslag till genomförandeåtgärder enligt detta avtal, så att parlamentet får möjlighet 
att tillvarata sina rättigheter inom de tidsfrister som anges i beslut 1999/468/EG och i detta avtal.

Samarbete mellan Europaparlamentet och kommissionen

19. De båda institutionerna förklarar sig beredda att hjälpa varandra för att säkerställa ett 
heltäckande samarbete i samband med särskilda genomförandeåtgärder. För detta ändamål ska 
lämpliga kontakter upprättas på förvaltningsnivå.

Tidigare avtal

20. Den överenskommelse som 2000 ingicks mellan Europaparlamentet och kommissionen om 
tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG4 ersätts härmed. Europaparlamentet och 
kommissionen anser att för deras vidkommande är följande avtal inte längre gällande och således 
utan verkan: Plumbs och Delors avtal från 1988, Samlands och Williamsons avtal från 1996 samt 
modus vivendi från 19945.

                                               
1 EGT C 284 E, 21.11.2002, s. 19.
2 EUT C 103 E, 29.4.2004, s. 446 och det fullständiga förhandlingsreferatet från parlamentets plenarsammanträde 
den 31 mars 2004, under ”Omröstning”.
3 EGT C 284 E, 21.11.2002, s. 83.
4 EGT L 256, 10.10.2000, s. 19.
5 EGT C 102, 4.4.1996, s. 1.
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Europaparlamentets resolution av den 18 juni 2008 om antagande av Europaparlamentets 
beslut om ändring av Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 
9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning 
(2006/2223(INI)) – Betänkande Anneli Jäätteenmäki

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av ombudsmannens skrivelse till talmannen av den 11 juli 2006,

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 21 september 2006 till utskottet för 
konstitutionella frågor,

– med beaktande av artikel 195.4 i EG-fördraget,

– med beaktande av artikel 107d.4 i Euratom-fördraget,

– med beaktande av beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och 
allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning1, vilket ingår i bilaga X till 
Europaparlamentets arbetsordning,

– med beaktande av kommissionens yttrande om utkastet till beslut om ändring av 
beslut 94/262/EGKS, EG, Euratom, vilket antogs vid sammanträdet den 22 april 20082,

– med beaktande av rådets godkännande av det förslag till beslut som har ändrats efter 
omröstningen,

– med beaktande av artikel 45.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från 
utskottet för framställningar (A6-0076/2008).

1. Europaparlamentet antar beslutet om ändring av Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, 
EG, Euratom.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att i de antagna texterna offentliggöra den slutliga 
versionen av beslutet om ändring av beslut 94/262/EGKS, EG, Euratom efter omröstningarna 
den 22 april och den 18 juni 2008 och att översända den tillsammans med denna resolution till 
rådet och kommissionen.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att se till att parlamentets beslut om ändring av 
beslut 94/262/EGKS, EG, Euratom omgående offentliggörs i Europeiska unionens officiella 
tidning.

                                               
1 EGT L 113, 4.5.1994, s. 15. Beslutet ändrat genom beslut 2002/262/EG, EKSG, Euratom (EGT L 92, 9.4.2002, s. 13).
2 Antagna texter, P6_TA(2008)0129.
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Europaparlamentets beslut om ändring av Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom Euratom 
av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning

EUROPAPARLAMENTET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 195.4,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt 
artikel 107d.4,

med beaktande av det utkast till beslut som Europaparlamentet antog den 22 april 20081 och av den 
resolution och de ändringar som antogs den 18 juni 20082,

med beaktande av kommissionens yttrande,

med rådets godkännande3, och

av följande skäl:

1) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna4 slår fast rätten till god 
förvaltning som en av de grundläggande rättigheterna för medborgarna i unionen.

2) Medborgarnas tilltro till ombudsmannens förmåga att grundligt och opartiskt undersöka 
påstådda fall av administrativa missförhållanden är en grundförutsättning för dennes 
verksamhet.

3) Det är önskvärt att ombudsmannens stadga anpassas i syfte att undanröja varje tvivel 
beträffande dennes befogenhet att grundligt och opartiskt undersöka påstådda fall av 
administrativa missförhållanden.

4) Det är önskvärt att ombudsmannens stadga anpassas så att den förblir tillämplig vid eventuella 
ändringar av rättsliga bestämmelser eller rättspraxis som gäller intervention av unionens organ 
eller byråer i mål vid EG-domstolen.

5) Det är önskvärt att ombudsmannens stadga anpassas så att hänsyn kan tas till de förändringar 
som skett de senaste åren vad gäller EU-institutionernas och -organens roll i kampen mot 
bedrägerier riktade mot EU:s ekonomiska intressen. Detta gäller särskilt inrättandet av 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF). Därmed skulle ombudsmannen få 
möjlighet att låta dessa institutioner eller organ ta del av uppgifter som faller inom deras 
behörighetsområde.

6) Det är önskvärt att åtgärder vidtas för att ge ombudsmannen möjlighet att utveckla sitt 
samarbete med liknande institutioner på nationell och internationell nivå liksom med nationella 
och internationella institutioner med ett vidare verksamhetsfält än Europeiska ombudsmannen 

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjorda i EUT.
3 Rådets beslut av den 12 juni 2008.
4 EUT C 303, 14.12.2007, s. 1.
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– exempelvis i fråga om skydd av de mänskliga rättigheterna – eftersom sådant samarbete kan 
bidra till att göra ombudsmannens insatser mer effektiva.

7) Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen upphörde att gälla 2002.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Ändringar till beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom

Beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom ska ändras enligt följande:

1. I första strecksatsen ska orden "artikel 20d.4 i Fördraget om upprättandet av Europeiska kol-
och stålgemenskapen" strykas.

2. Skäl 3 ska ersättas med följande:

"Ombudsmannen, som även kan handla på eget initiativ, måste ha tillgång till allt som behövs 
för ämbetsutövningen. Därför måste gemenskapens institutioner och organ på 
ombudsmannens begäran tillhandahålla all information som begärs och utan att det påverkar 
ombudsmannens skyldighet att inte avslöja sådan information. Tillgången till sekretessbelagd 
information eller sekretessbelagda dokument, särskilt känsliga handlingar i den mening som 
avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 1049/2001*, bör vara förenlig med 
säkerhetsbestämmelserna för gemenskapsinstitutionen eller gemenskapsorganet i fråga. 
Institutioner och organ som tillhandahåller sekretessbelagda uppgifter eller handlingar enligt 
artikel 3.2 första stycket bör underrätta ombudsmannen om att de är sekretessbelagda. Vid 
tillämpningen av bestämmelserna i artikel 3.2 första stycket bör ombudsmannen i förväg ha 
kommit överens med institutionen eller organet i fråga om villkoren för hantering av 
sekretessbelagd information eller sekretessbelagda dokument och annan information som 
omfattas av tystnadsplikt. Om ombudsmannen inte får den begärda hjälpen ska 
ombudsmannen underrätta Europaparlamentet som vidtar lämpliga åtgärder.

__________________
* Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om 

allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar 
(EGT L 145, 31.5.2001, s. 43)."

3. I artikel 1.1 ska orden "artikel 20d.4 i fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och 
stålgemenskapen" strykas.

4. Artikel 3.2 ska ersättas med följande:

"2. Gemenskapens institutioner och organ ska förse ombudsmannen med all information som 
begärs av den och ge ombudsmannen tillgång till relevanta dokument. Tillgången till 
sekretessbelagd information eller sekretessbelagda dokument, särskilt känsliga handlingar i 
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den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 1049/2001, ska vara förenlig med 
säkerhetsbestämmelserna för gemenskapsinstitutionen eller gemenskapsorganet i fråga.

Institutioner och organ som tillhandahåller sekretessbelagda uppgifter eller handlingar enligt 
stycket ovan ska underrätta ombudsmannen om att de är sekretessbelagda.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket ska ombudsmannen i förväg ha kommit 
överens med institutionen eller organet i fråga om villkoren för hantering av sekretessbelagd 
information eller sekretessbelagda dokument och annan information som omfattas av 
tystnadsplikt.

Institutionerna eller organen i fråga ska ge ombudsmannen tillgång till dokument som härrör 
från en medlemsstat och som är hemliga enligt lag eller andra författningar endast om den 
medlemsstaten på förhand har givit sitt samtycke.

De ska ge tillgång till andra dokument som härrör från en medlemsstat efter att ha informerat 
medlemsstaten i fråga.

I båda fallen får ombudsmannen i enlighet med artikel 4 inte avslöja innehållet i sådana 
dokument.

Tjänstemän och andra anställda inom gemenskapens institutioner och organ ska avlägga 
vittnesmål på begäran av ombudsmannen; de ska fortfarande vara bundna av de relevanta 
reglerna i tjänsteföreskrifterna, i synnerhet ska de ha fortsatt tystnadsplikt."

5. Artikel 4 ska ersättas med följande:

"Artikel 4

1. Ombudsmannen och dennes personal på vilka artikel 287 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen och artikel 194 i fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen ska tillämpas, får inte avslöja information eller innehåll i dokument 
som de får tillgång till i sina undersökningar. Framför allt får de inte avslöja sekretessbelagd 
information eller innehåll i dokument som överlämnats till ombudsmannen, i synnerhet inte 
känsliga handlingar i den mening som avses i artikel 9 i förordning (EG) nr 1049/2001, eller 
dokument som omfattas av gemenskapslagstiftningen om skydd av personuppgifter liksom 
sådan information som kan skada den person som har lämnat in klagomålet eller någon annan 
inblandad person, dock utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2.
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2. Om ombudsmannen i sina undersökningar upptäcker förhållanden som han anser kan 
omfattas av straffrättslig lagstiftning, ska ombudsmannen genast underrätta de nationella 
behöriga myndigheterna via medlemsstaternas beskickningar vid Europeiska gemenskaperna 
och om fallet ligger inom dess befogenhetsområde, den institution, det organ eller den 
avdelning inom gemenskapen som ansvarar för bedrägeribekämpning; om så är lämpligt ska 
ombudsmannen även underrätta den gemenskapsinstitution eller det gemenskapsorgan som 
har maktbefogenheter över tjänstemannen eller den anställde i fråga; institutionen kan 
eventuellt åberopa artikel 18 andra stycket i protokollet om immunitet och privilegier för 
Europeiska gemenskaperna. Ombudsmannen får även informera gemenskapsinstitutionen 
eller gemenskapsorganet i fråga om förhållanden som från disciplinär synpunkt ifrågasätter 
uppträdandet hos en av deras anställda."

6. Följande artikel 4a ska infogas:

"Artikel 4a

Ombudsmannen och dennes personal ska hantera allmänhetens begäranden om tillgång till 
dokument, utöver vad som avses i artikel 4.1, i enlighet med de villkor och gränser som 
föreskrivs i förordning (EG) nr 1049/2001."

7. Artikel 5 ska ersättas med följande:

"Artikel 5

1. Ombudsmannen får samarbeta med myndigheter av samma typ i vissa medlemsstater 
under förutsättning att det sker i enlighet med gällande nationell lagstiftning, om det gör 
undersökningsarbetet mer effektivt och ger bättre skydd för rättigheter och intressen åt de 
personer som lämnar in klagomål. Ombudsmannen får inte på dessa grunder begära att få se 
dokument som ombudsmannen inte skulle ha tillgång till enligt artikel 3.

2. Inom ramen för sina befogenheter enligt artikel 195 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen och artikel 107d i fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen och i syfte att undvika dubbelarbete i förhållande till verksamheten 
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inom andra institutioner och organ, får ombudsmannen, på samma villkor, samarbeta med de 
institutioner och organ i medlemsstaterna som ansvarar för främjande och skydd av 
grundläggande rättigheter."

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 3

Detta beslut träder i kraft fjorton dagar efter det att det har offentliggjorts.

Utfärdat i Strasbourg den 18 juni 2008.
För Europaparlamentet

Ordförande
Hans-Gert Pöttering
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Europaparlamentets beslut av den 19 februari 2009 om utkastet till Europaparlamentets, 
rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala 
kommitténs och Regionkommitténs beslut om organisationen och driften av Europeiska 
unionens publikationsbyrå (2008/2164(ACI)) – Betänkande Hanne Dahl 
(Preliminär version)

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 1 oktober 2008,

– med beaktande av utkastet till Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, 
revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs 
beslut om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå 
(SEK(2008)2109 – C6-0256/2008),

– med beaktande av artikel 254.1 och 254.2 i EG-fördraget,

– med beaktande av förklaring nr 3 om artikel 10 i fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen, en förklaring som fogats till slutakten från den regeringskonferens som 
fastställde Nicefördraget,

– med beaktande av rådets skrivelse av den 26 januari 2009, där de övriga institutioner och 
organ som ansvarar för upprättandet av Publikationsbyrån informeras om vissa ändringar av 
det utkast till beslut som godkändes av Publikationsbyråns förvaltningskommitté den 
9 januari 2001 och antogs av rådet den 19 januari 20091,

– med beaktande av artikel 120.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från 
utskottet för rättsliga frågor (A6-0426/2008), och av följande skäl:

A. Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (nedan kallad 
Publikationsbyrån) inrättades 1969 genom beslut 69/13/Euratom, EGKS, EEG av 
Europaparlamentet, rådet, kommissionen, domstolen och Ekonomiska och sociala 
kommittén2.

B. Beslutet ändrades 19803 och upphävdes och ersattes av ett nytt beslut 20004.

                                               
1 Dokument 14485/1/08 REV 1 och REV 2.
2 EGT L 13, 18.1.1969, s. 19.
3 Beslut 80/443/EEG, Euratom, EKSG av den 7 februari 1980 om ändring av beslutet av den 16 januari 1969 om 
inrättande av Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (EGT L 107, 25.4.1980, s. 44).
4 Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Ekonomiska och sociala kommitténs och 
Regionkommitténs beslut 2000/459/EG, EKSG, Euratom av den 20 juli 2000 om organisation och drift av Byrån för 
Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (EGT L 183, 22.7.2000, s. 12).
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C. I punkt 45 i resolutionen av den 29 januari 20041 om ansvarsfrihet för budgetåret 2001 gjorde 
parlamentet följande iakttagelse: ”Europaparlamentet anser att det är särskilt svårt att 
identifiera ett tydligt politiskt ansvar i interinstitutionella organ, vilket fallet med 
publikationsbyrån visar. Institutionerna uppmanas därför att se över de rättsliga 
bestämmelser som styr nuvarande interinstitutionella organ, utan att för den skull ifrågasätta 
principen om interinstitutionellt samarbete, som möjliggör betydande besparingar i EU-
budgeten. Parlamentet uppmanar således gemenskapsinstitutionerna att ändra den rättsliga 
grunden för interinstitutionella organ på sådant sätt att den möjliggör en tydligare fördelning 
av det administrativa och politiska ansvaret.”

D. Kommissionen har vidarebefordrat ett utkast till nytt beslut genom vilket det nu gällande 
beslutet 2000/459/EG, EGSK, Euratom upphävs och ersätts.

E. Syftet med utkastet till beslut är att närmare definiera Publikationsbyråns befogenheter och 
uppgifter, institutionernas respektive ansvarsområden och de roller som innehas av 
förvaltningskommittén och Publikationsbyråns direktör.

F. Publikationsbyrån är ett organ som har inrättats i samförstånd mellan institutionerna. 
Kriterierna för ett interinstitutionellt avtal har därmed uppfyllts.

G. De berörda institutionernas generalsekreterare godkände utkastet till beslutet den 
18 april 2008 och parlamentets presidium godkände det den 3 september 2008.

H. Enligt artikel 120.1 i parlamentets arbetsordning ska interinstitutionella avtal undertecknas av 
talmannen efter behandling i utskottet med behörighet i konstitutionella frågor och efter 
parlamentets godkännande.

1. Europaparlamentet godkänner utkastet till beslut samt de av rådet föreslagna ändringarna, 
som bifogas som en bilaga.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet, 
kommissionen, domstolen, revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén 
och Regionkommittén.

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 29 januari 2004 om kommissionens åtgärder till följd av iakttagelserna i 
Europaparlamentets resolution som utgör en del av beslutet om ansvarsfrihet för den allmänna budgeten för 
budgetåret 2001 (EUT C 96 E, 21.4.2004, s. 112).
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BILAGA

UTKAST TILL EUROPAPARLAMENTETS , RÅDETS, KOMMISSIONENS, DOMSTOLENS, 
REVISIONSRÄTTENS, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉNS OCH 

REGIONKOMMITTÉNS BESLUT

om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå

EUROPAPARLAMENTET, 

RÅDET,

KOMMISSIONEN, 

DOMSTOLEN, 

REVISIONSRÄTTEN, 

EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN, OCH 

REGIONKOMMITTÉN HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,
med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, och

av följande skäl:
(1) I artikel 8 i beslutet av företrädarna för medlemsstaternas regeringar av den 8 april 1965 om 

lokaliseringen tills vidare av vissa av gemenskapernas institutioner och avdelningar1 angavs att 
en byrå för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer (nedan kallad byrån) skulle 
förläggas till Luxemburg. Denna bestämmelse tillämpades senast genom beslut 2000/459/EG, 
EKSG, Euratom2.

(2) Byrån omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och 
anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper. Hänsyn bör tas till de senaste 
ändringarna av dessa bestämmelser.

(3) I rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna budget3 (nedan kallad budgetförordningen) finns 
särskilda bestämmelser om driften av byrån.

(4) Publikationsområdet har genomgått en djupgående teknisk utveckling som bör beaktas i
samband med driften av byrån.

                                               
1 EGT 152, 13.7.1967, s. 18.
2 EGT L 183, 22.7.2000, s.12.
3 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
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(5) För att undvika oklarheter bör beslut 2000/459/EG, EKSG, Euratom upphävas och ersättas med 
det här beslutet.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Publikationsbyrån

1. Byrån för Europeiska unionens officiella publikationer (nedan kallad byrån) är en 
interinstitutionell byrå som har till uppgift att på bästa möjliga villkor ge ut 
Europeiska gemenskapernas och Europeiska unionens institutioners publikationer.

Byrån ska således dels göra det möjligt för institutionerna att uppfylla sina skyldigheter när det 
gäller att offentliggöra rättsaktstexter, dels bidra till den tekniska utformningen och 
genomförandet av informations- och kommunikationspolitik inom sina behörighetsområden.

2. Byrån ska ledas av en direktör i enlighet med de strategiska riktlinjer som fastställs av 
styrelsen. Med undantag för de bestämmelser i detta beslut som rör byråns interinstitutionella 
uppgifter, ska byrån tillämpa kommissionens administrativa och finansiella förfaranden. 
Kommissionen ska ta hänsyn till byråns särskilda natur när den fastställer dessa förfaranden.

Artikel 2

Definitioner

I detta beslut gäller följande definitioner:
1. ”utgivning”: varje åtgärd som krävs för att utforma, kontrollera, tilldela internationella 

standardboknummer och/eller katalognummer för, producera, katalogisera, registrera, sprida, 
marknadsföra, sälja, lagra och arkivera publikationer i alla former och utformningar och med 
alla metoder som är tillgängliga nu och i framtiden.

2. ”publikationer”: alla texter som offentliggörs under ett internationellt standardboknummer 
och/eller ett katalognummer, oavsett form eller format.

3. ”obligatoriska publikationer”: publikationer som utges i enlighet med fördragen eller andra 
rättakter.

4. ”icke-obligatoriska publikationer”: alla publikationer som utges inom ramen för de 
befogenheter som tillkommer enskilda institutioner.

5. ”förvaltning av upphovsrätt”: bekräftelse av att de beställande avdelningarna har upphovsrätt 
och återanvändningsrätt och byråns förvaltning av dessa rättigheter med avseende på 
publikationer som byrån fått i uppdrag att ge ut.

6. ”nettointäkter från försäljning”: det totala fakturerade beloppet, med avdrag för eventuella 
rabatter samt administrations-, inkasserings- och bankavgifter.

7. ”institutioner”: institutioner, organ och byråer som har inrättats genom fördragen eller på 
grundval av dessa.
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Artikel 3

Byråns behörighet

1. Byråns behörighet omfattar följande verksamheter:
a) Ge ut Europeiska unionens officiella tidning (nedan kallad EUT) och garantera dess 

autenticitet.
b) Ge ut andra obligatoriska publikationer.

c) Enskilt eller i samarbete med andra ge ut icke-obligatoriska publikationer som de enskilda 
institutionerna i enlighet med sin egen behörighet har anförtrott åt byrån, särskilt inom 
ramen för institutionernas kommunikationsverksamhet.

d) Enskilt eller i samarbete med andra ge ut publikationer på eget initiativ, även sådana som 
syftar till att informera om dess egna tjänster. I detta sammanhang kan byrån även 
upphandla översättningar genom att ingå tjänsteavtal.

e) Utveckla, underhålla och uppdatera elektroniska utgivningstjänster som riktar sig till 
allmänheten.

f) Se till att all lagstiftning och andra officiella texter finns tillgängliga för allmänheten.
g) Bevara alla publikationer från institutionerna, och ställa dessa till allmänhetens förfogande.

h) Förse institutionernas publikationer med internationella standardboknummer och/eller 
katalognummer.

i) Förvalta rätten till reproduktion och översättning av institutionernas publikationer.
j) Marknadsföra och saluföra publikationer och de tjänster som den erbjuder allmänheten.

2. Byrån ska bistå institutionerna med råd och stöd när det gäller

a) planeringen och utformningen av deras publikationsprogram,

b) genomförandet av deras utgivningsprojekt, oavsett utgivningsmetod,
c) layout och utformning av deras utgivningsprojekt,

d) information om trenderna på publikationsmarknaden i medlemsstaterna och om vilka 
ämnen och titlar som kan förväntas fånga störst intresse,

e) fastställandet av upplagor och utarbetandet av distributionsplaner,
f) prissättning och försäljning av publikationer,

g) marknadsföring, spridning och utvärdering av publikationer, både sådana som är gratis och 
sådana som erbjuds till försäljning,

h) analys, utvärdering och uppbyggnad av webbplatser och Internettjänster som riktar sig till 
allmänheten,

i) utformning av ramkontrakt för utgivningsverksamheterna, och
j) teknisk övervakning av utgivningssystemen.
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Artikel 4

Institutionernas ansvar

1. Varje institution har exklusiv behörighet att besluta om utgivning av dess publikationer.
2. Institutionerna ska använda sig av byråns tjänster när de ger ut obligatoriska publikationer.

3. Institutionerna får ge ut icke-obligatoriska publikationer utan att använda sig av byråns tjänster. 
I så fall ska de vända sig till byrån med en begäran om internationella standardboknummer 
och/eller katalognummer och överlämna en elektronisk version av publikationen, oavsett 
format, till byrån samt eventuellt två papperskopior av publikationen.

4. Institutionerna ska åta sig att garantera alla rättigheter rörande reproduktion, översättning och 
spridning av alla väsentliga delar av en publikation.

5. Institutionerna ska åta sig att upprätta en av byrån godkänd spridningsplan för sina 
publikationer.

6. Institutionerna kan ingå tjänsteavtal med byrån i syfte att fastställa formerna för deras 
samarbete.

Artikel 5

Byråns uppgifter

1. Byråns uppgifter omfattar bland annat följande:

a) Sammanställning av de dokument som ska offentliggöras.
b) Förberedelse, grafisk utformning, korrekturläsning, layout och granskning av texter och 

andra inslag, oavsett format eller form, i enlighet med institutionernas instruktioner och 
inom de ramar för den typografiska och språkliga utformningen som fastställts i samarbete 
med institutionerna.

c) Indexering och katalogisering av publikationer.

d) Dokumentationsanalys av texter som offentliggörs i EUT och av officiella texter som inte 
offentliggörs i EUT.

e) Konsolidering av lagtexter.
f) Förvaltning, utveckling, uppdatering och spridning av Eurovoc, en flerspråkig tesaurus.

g) Organiserandet av tryckning, som utförs av byråns leverantörer.
h) Uppföljning av arbetets utförande.

i) Kvalitetskontroll.
j) Godkännande av kvalitet och kvantitet.

k) Fysisk och elektronisk spridning av EUT, av officiella texter som inte offentliggörs i EUT 
och av andra publikationer, som inte måste offentliggöras.

l) Lagring.
m) Fysisk och elektronisk arkivering.

n) Nytryckning av slutsålda publikationer och tryckning på beställning.
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o) Utarbetande av en konsoliderad katalog över institutionernas publikationer.

p) Försäljning, med uppgift om fakturering, betalning, överföring av intäkter och hantering av 
utestående belopp.

q) Marknadsföring.
r) Upprättande, köp, förvaltning, uppdatering, tillsyn och granskning av institutionernas 

sändlistor samt upprättande av riktade sändlistor.

2. Byrån ska, på grundval av sin egen behörighet eller på grund av delegering av utanordnarens 
befogenheter från institutionerna, ansvara för
a) offentlig upphandling, inklusive ingående av rättsligt bindande åtaganden,

b) finansiell uppföljning av leverantörskontrakt,
c) fastställande av utgifter, bland annat genom godkännande av kvalitet och kvantitet och 

undertecknande av ett betalningsgodkännande (bon à payer),
d) godkännande av utgifter, och

e) intäktstransaktioner.

Artikel 6

Förvaltningskommittén

1. Det ska inrättas en förvaltningskommitté i vilken de undertecknande institutionerna är 
företrädda. Förvaltningskommittén ska vara sammansatt av domstolens justitiesekreterare, den 
ställföreträdande generalsekreteraren för Europeiska unionens råd och övriga institutioners 
generalsekreterare eller deras företrädare. Europeiska centralbanken ska delta i kommitténs 
arbete som observatör.

2. Förvaltningskommittén ska bland sina ledamöter utse en ordförande för en period på två år.

3. Förvaltningskommittén ska sammanträda minst fyra gånger om året på initiativ av sin 
ordförande eller på begäran av en institution.

4. Förvaltningskommittén ska anta sin egen arbetsordning, som offentliggörs i EUT.
5. Förvaltningskommitténs beslut ska antas med enkel majoritet, om inte annat föreskrivs.

6. Varje institution som har undertecknat detta beslut förfogar över en röst i 
förvaltningskommittén.

Artikel 7

Förvaltningskommitténs uppgifter och ansvarsområden

1. Genom undantag från bestämmelserna i artikel 6 ska förvaltningskommittén, i institutionernas 
gemensamma intresse och inom ramen för byråns befogenheter, fatta följande beslut med 
enhällighet:

a) Förvaltningskommittén ska på förslag från direktören fastställa byråns strategiska mål och 
bestämmelserna om driften av byrån.
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b) Förvaltningskommittén ska fastställa de allmänna politiska riktlinjerna för byrån, särskilt 
när det gäller försäljning, spridning och utgivning, samt se till att byrån bidrar till 
utformningen och genomförandet av informations- och kommunikationspolitiken inom 
sina befogenhetsområden.

c) Förvaltningskommittén ska, på grundval av ett förslag som utarbetas av byråns direktör, 
anta en årlig förvaltningsrapport riktad till institutionerna om genomförandet av strategin 
och de tjänster som byrån tillhandahåller. Senast den 1 maj varje år ska byrån översända 
rapporten för föregående budgetår till institutionerna.

d) Förvaltningskommittén ska godkänna den preliminära beräkningen av byråns inkomster 
och utgifter som ett led i budgetförfarandet i samband med byråns driftsbudget.

e) Förvaltningskommittén ska godkänna de kriterier för byråns kostnadsredovisning som 
fastställs av byråns direktör.

f) Förvaltningskommittén ska lägga fram förslag som kan underlätta byråns drift.

2. Förvaltningskommittén ska ta hänsyn till de riktlinjer som har utarbetats av de 
interinstitutionella instanser på kommunikations- och informationsområdet som inrättats för 
detta syfte. Förvaltningskommitténs ordförande ska varje år överlägga med dessa instanser.

3. Förvaltningskommitténs ordförande ska i sin egenskap av företrädare för det interinstitutionella 
samarbetet fungera som samtalspartner gentemot den myndighet som har befogenhet att bevilja 
ansvarsfrihet för strategiska beslut inom de områden som omfattas av byråns behörighet.

4. Förvaltningskommittén ordförande och byråns direktör ska enligt gemensam överenskommelse 
utarbeta de bestämmelser om ömsesidig information och kommunikation som formaliserar 
deras förbindelser. Denna överenskommelse ska meddelas förvaltningskommitténs ledamöter 
för kännedom.

Artikel 8

Byråns direktör

Byråns direktör ska under förvaltningskommitténs överinseende och inom ramarna för dess 
behörighet, ansvara för att byrån fungerar effektivt. När det gäller tillämpningen av de 
administrativa och finansiella förfarandena handlar direktören under kommissionens överinseende.

Artikel 9

Uppgifter och ansvar för byråns direktör

1. Byråns direktör ska ansvara för förvaltningskommitténs sekretariat och en gång i kvartalet 
lägga fram en rapport för förvaltningskommittén om utförandet av sina uppgifter.

2. Byråns direktör ska lägga fram förslag till förbättringar av byråns drift.

3. Byråns direktör ska, efter att ha hört förvaltningskommittén, fastställa vilka tjänster som kan 
tillhandahållas institutionerna mot betalning och priset för dessa tjänster.

4. Byråns direktör ska, efter att ha inhämtat förvaltningskommitténs godkännande, fastställa 
kriterierna för byråns kostnadsredovisning. Direktören ska, efter överenskommelse med 
kommissionens räkenskapsförare, fastställa formerna för räkenskapssamarbetet mellan byrån 
och institutionerna.
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5. Byråns direktör ska, som ett led i budgetförfarandet i samband med byråns driftsbudget, 
utarbeta ett utkast till preliminär beräkning av byråns inkomster och utgifter. Dessa förslag ska 
översändas till kommissionen efter godkännande av förvaltningskommittén.

6. Byråns direktör ska besluta huruvida, och på vilka villkor, publikationer som härrör från tredje 
man kan offentliggöras.

7. Byråns direktör ska delta i interinstitutionell informations- och kommunikationsverksamhet 
inom de områden som omfattas av byråns behörighet.

8. När det gäller utgivning av lagstiftning och officiella dokument om lagstiftningsförfarandet, 
inklusive EUT, ska byråns direktör

a) se till att de behöriga instanserna inom varje institution fattar de principbeslut som ska 
tillämpas gemensamt,

b) utforma förslag till förbättringar av strukturen och utformningen av EUT och officiella 
lagstiftningstexter,

c) lägga fram förslag för institutionerna om enhetlig utformning av de texter som ska 
offentliggöras,

d) undersöka eventuella svårigheter som påträffas i det löpande arbetet och utfärda 
nödvändiga instruktioner till byrån, samt till institutionerna lägga fram förslag till
rekommendationer för att överbrygga sådana svårigheter.

9. Byråns direktör ska i enlighet med budgetförordningen utarbeta en årsrapport om förvaltningen 
av medel som anslagits av kommissionen och övriga institutioner i enlighet med 
budgetförordningen. Rapporten ska läggas fram för kommissionen och övriga berörda 
institutioner samt översändas till förvaltningskommittén för kännedom.

10. Som ett led i delegeringen av anslag från kommissionen och genomförandet av budgeten ska 
förfarandena för information och samråd mellan den kommissionsledamot som ansvarar för 
förbindelserna med byrån och byråns direktör fastställas i samförstånd.

11. Byråns direktör ska ansvara för genomförandet av de strategiska målsättningar som fastställs av 
förvaltningskommittén, för en god förvaltning av byrån och dess verksamhet samt för 
förvaltningen av byråns budget.

12. Om byråns direktör är frånvarande eller förhindrad ska bestämmelserna om ställföreträdarskap 
på grundval av grad och anställningstid tillämpas om inte förvaltningskommittén beslutar annat 
på förslag från sin ordförande eller byråns direktör.

13. Byråns direktör ska hålla institutionerna underrättade om planeringen och användningen av 
resurser samt om verksamhetens fortskridande i en kvartalsrapport.

Artikel 10

Personal

1. Utnämningen till tjänsterna som generaldirektör och direktör fastställs av kommissionen efter 
ett enhälligt positivt yttrande från förvaltningskommittén. Generaldirektören och direktörerna 
omfattas av kommissionens bestämmelser om mobilitet och utvärdering av anställda i högre 
befattningar (graderna AD 16/AD 15/AD 14). När den normala mobilitetsfristen enligt gällande 
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bestämmelser närmar sig för en tjänsteman på en sådan befattning ska kommissionen underrätta 
förvaltningskommittén, som kan avge ett enhälligt yttrande om saken.

2. Förvaltningskommittén ska vara nära involverad i eventuella förfaranden som måste 
genomföras före utnämningen av tjänstemän eller andra anställda till befattningarna 
generaldirektör (graderna AD 16/AD 15) och direktör (graderna AD 15/AD 14), särskilt när det 
gäller att utlysa lediga tjänster, granska ansökningar och utse urvalskommittéer med avseende 
på dessa befattningar.

3. Tillsättningsmyndighetens (AIPN) och anställningsmyndighetens (AHCC) befogenheter med 
avseende på byråns tjänstemän och övriga anställda ska utövas av kommissionen. 
Kommissionen får delegera vissa av sina befogenheter inom kommissionen och till byråns 
direktör. En sådan delegering ska ske på samma villkor som för kommissionens 
generaldirektörer.

4. Med förbehåll för punkt 2 ska de bestämmelser som kommissionen antar för att genomföra 
tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga anställda tillämpas på 
tjänstemän och andra anställda vid byrån på samma villkor som för kommissionens tjänstemän 
och andra anställda i Luxemburg.

5. Alla anställda vid institutionerna ska underrättas om lediga tjänster vid byrån så snart 
tillsättningsmyndigheten eller myndigheten med befogenhet att ingå anställningsavtal har 
beslutat att tjänsten ska tillsättas.

6. Byråns direktör ska underrätta förvaltningskommittén om personalförvaltningen en gång i 
kvartalet.

Artikel 11

Finansiella aspekter

1. Anslagen till byrån, som ska tas upp som ett samlat belopp under en särskild budgetrubrik inom 
kommissionens avsnitt i budgeten, ska redovisas i detalj i en bilaga till det avsnittet. Bilagan 
ska utformas som en inkomst- och utgiftsberäkning, indelad på samma sätt som budgetens 
avsnitt.

2. Tjänsteförteckningen ska redovisas i en bilaga till kommissionens tjänsteförteckning.

3. Varje institution ska fungera som utanordnare av anslagen för publikationsutgifter i sin budget.
4. Varje institution får, för förvaltningen av anslag i dess avsnitt i budgeten, delegera 

utanordnarens befogenheter till byråns direktör, och ska fastställa gränserna och villkoren för 
denna delegering i enlighet med budgetförordningen. Byråns direktör ska en gång i kvartalet 
underrätta förvaltningskommittén om delegeringen.

5. Budgetförvaltningen och den ekonomiska förvaltningen av byrån ska utföras i enlighet med 
dels budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser, dels kommissionens aktuella 
budgetram, även när det gäller anslag som tilldelas från andra institutioner än kommissionen.

6. Byråns räkenskaper ska upprättas enligt de bokföringsbestämmelser och rutiner som fastställts 
av kommissionens räkenskapsförare. Byrån ska föra särskilda räkenskaper över försäljningen 
av EUT och övriga publikationer. Nettointäkterna av försäljningen ska överföras till 
institutionerna.
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Artikel 12

Övervakning

1. Kommissionens internrevisor ska i enlighet med budgetförordningen fungera som internrevisor 
för byrån. Byrån ska upprätta en tjänst för internrevision enligt rutiner motsvarande dem som 
gäller för kommissionens generaldirektorat och avdelningar. Institutionerna kan begära att 
byråns direktör inkluderar vissa revisioner i arbetsprogrammet för byråns tjänst för 
internrevision.

2. Byrån ska besvara alla frågor som rör dess behörighetsområde inom ramen för uppdraget för 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf). För att skydda Europeiska unionens 
intressen ska ett avtal om formerna för ömsesidig information upprättas mellan 
förvaltningskommitténs ordförande och direktören för Olaf.

Artikel 13

Klagomål och frågor

1. Byrån ska vara ansvarig för att inom sitt behörighetsområde besvara frågor från 
Europeiska ombudsmannen och Europeiska datatillsynsmannen.

2. En eventuell talan som omfattas av byråns behörighetsområde ska väckas mot kommissionen.

Artikel 14

Allmänhetens tillgång till handlingar

1. Byråns direktör ska fatta de beslut som avses i artikel 7 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar1. Vid avslag ska kommissionens 
generalsekretariat besluta i fråga om bekräftande ansökningar.

2. Byrån ska föra ett register över handlingar i enlighet med artikel 11 i förordning (EG) 
nr 1049/2001.

Artikel 15

Upphävande

Beslut 2000/459/EG, EKSG, Euratom ska upphöra att gälla.
Hänvisningar till det upphävda beslutet ska gälla som hänvisningar till det här beslutet.

Artikel 16

Ikraftträdande

Detta beslut får verkan dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella 
tidning.

                                               
1 EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.
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Utfärdat i Bryssel och Luxemburg den

På Europaparlamentets vägnar
Ordförande

På rådets vägnar
Ordförande

På kommissionens vägnar
Ordförande

På domstolens vägnar
Ordförande

På revisionsrättens vägnar
Ordförande

På Europeiska ekonomiska och sociala 
kommitténs vägnar
Ordförande

På Regionkommitténs vägnar
Ordförande
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Europaparlamentets resolution av den 1 december 2005 om kommissionens förslag till 
interinstitutionellt avtal om fastställande av ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter 
(B6-0634/2005)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag (KOM(2005)0059),

– med beaktande av sin resolution av den 13 januari 2004 om kommissionens meddelande 
”Rambestämmelser för EU:s tillsynsmyndigheter”1,

– med beaktande av förklaringen till artikel 10 i fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen avseende gemenskapsorganens skyldighet att samarbeta lojalt, som antogs vid 
regeringskonferensen i Nice,

– med beaktande av yttrandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet av den 
11 oktober 2005 (PE 362.503v02.00) över förslagen om ändring av förordning (EEG) 
nr 1210/90 om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för 
miljöinformation och miljöövervakning, vad beträffar mandatperioden för den verkställande 
direktören,

– med beaktande av den fråga för muntligt besvarande som utskottet för konstitutionella frågor 
och budgetutskottet tillsammans har lagt fram för rådet samt rådets svar från sammanträdet den 
15 november 2005,

– med beaktande av artikel 108.5 i arbetsordningen och av följande skäl:

A. De synpunkter som ingår i Europaparlamentets resolution av den 13 januari 2004 är i det stora 
hela fortfarande relevanta. I synnerhet är det ofrånkomligt att rationalisera och förenkla de 
befintliga och nya myndigheternas struktur för att skapa klarhet, öppenhet och rättssäkerhet, 
och det är det även med tanke på en union med 25 eller fler medlemsstater. Inrättandet av nya 
myndigheter bör ske enligt de strängaste kriterierna, bland annat med hänsyn till om 
verksamheten är av nytta och motiverad.

B. Genom att lägga fram ett förslag till interinstitutionellt avtal har kommissionen följt 
parlamentets uppmaning att ingå ett interinstitutionellt avtal som entydigt slår fast 
gemensamma riktlinjer innan en ramförordning antas.

C. I ovannämnda förklaring till artikel 10 i fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen fastställs det att Europaparlamentet, rådet och kommissionen kan ingå 
interinstitutionella avtal om det med tanke på institutionernas skyldighet att samarbeta lojalt 
visar sig vara nödvändigt att underlätta tillämpningen av bestämmelserna i EG-fördraget.

1. Europaparlamentet välkomnar att kommissionen har lagt fram detta förslag.

                                               
1 EUT C 92 E, 16.4.2004, s. 119.
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2. Europaparlamentet beklagar att rådet inte är berett att gå med i förhandlingar för att ingå ett 
avtal mot bakgrund av kommissionens förslag.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att fortsätta arbeta för att få till stånd en 
attitydförändring hos rådet.

4. Vid behandlingen av framtida förslag om inrättande av myndigheter kommer 
Europaparlamentet i synnerhet att utgå från följande principer:

a) Inrättandet av en myndighet bör ske enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet, dvs. i 
regel medbeslutandeförfarandet, och tillämpningen av förfarandet enligt artikel 308 i 
EG-fördraget bör begränsas till undantagsfall där fördragets bestämmelser om den 
berörda frågan inte utgör en tillräcklig rättslig grund.

b) Varje förslag om att inrätta en myndighet bör åtföljas av en kostnadsnyttoanalys och en 
ingående konsekvensbedömning, som även utvisar att myndigheten innebär en mer 
lönsam lösning än en lösning där kommissionens tjänstegrenar själva tar hand om de 
berörda uppgifterna.

c) Det tekniska oberoende som tilldelas en myndighet inom ramen för dess ansvarsområde 
avskaffar inte kommissionens politiska ansvar för myndigheternas verksamhet.

d) Kommissionens uppgift att utse och utnämna det verkställande organet, i regel alltså 
direktören, bör utformas på ett sätt som motsvarar detta krav på politiskt ansvar och 
redovisningsskyldighet.

e) Parlamentet bör göra en förhandskontroll genom utfrågning av den eller de personer som 
kandiderar till tjänsten som direktör, en kontroll i efterhand genom beviljande av 
ansvarsfrihet för genomförandet av budgeten samt en löpande kontroll genom de 
respektive tekniska kommittéernas tillsyn av myndighetens verksamhet. Organets styrelse 
bör ha ensamrätt att fatta beslut om förlängning av direktörens mandatperiod mot 
bakgrund av en utvärdering av direktörens första mandatperiod.

f) Rådet bör utse sakkunniga företrädare till tillsynsorganet, dvs. styrelsen, och om 
Europaparlamentet finner det lämpligt får det kalla företrädarna till en utfrågning innan 
de utses. Dessa företrädare skall utses i ett antal som står i rimlig proportion till 
myndighetens uppgifter och betydelse. Av effektivitetsskäl strävar man i detta 
sammanhang på lång sikt efter att göra styrelsen mindre. Så länge som antalet företrädare 
i styrelsen motsvarar antalet medlemsstater bör parlamentet å sin sida utse två 
styrelseledamöter.

g) Administrativa klagomål kan inges till kommissionen mot sådana åtgärder från 
myndighetens sida som har rättsliga följder för tredje part. Därefter kan kommissionen 
behandla klagomålen och kommissionens beslut kan överklagas till EG-domstolen.

5. Europaparlamentet är oroat över att antalet decentraliserade myndigheter ständigt ökar (för 
närvarande är de 23, medan antalet 1995 uppgick till fem), eftersom detta innebär en risk för 
att kommissionens verkställande roll avskaffas och splittras i en mängd olika organ som främst 
arbetar på ett mellanstatligt sätt. Därför önskar parlamentet att det inte skall inrättas flera 
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decentraliserade myndigheter åtminstone under tankepausen i samband med ratificeringen av 
EU:s konstitution.

6. Mot bakgrund av de ökande kostnader som de decentraliserade myndigheterna innebär för 
gemenskapens budget välkomnar Europaparlamentet att det enligt förslaget skall åligga 
kommissionen att underbygga samtliga förslag om inrättande av en myndighet med en 
konsekvensbedömning som inte enbart skall ta hänsyn till subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, utan som även omfattar en så fullständig förhandsbedömning som 
möjligt av de förväntade kontroll- och samordningskostnaderna samt konsekvenserna för 
personalresurserna och de administrativa utgifterna.

7. Europaparlamentet noterar att myndigheterna visserligen finansieras via gemenskapens budget, 
men att politiska beslut som hänför sig till genomförandet av gemenskapsrätten ändå bör fattas 
av medlemsstaternas företrädare i egna styrelser.

8. Europaparlamentet beklagar att kommissionen uppenbart inte är beredd att lämna en klar 
redogörelse över hur de befintliga myndigheternas existens och vidareutveckling finansiellt 
påverkar den period som omfattas av nästa budgetplan.

9. Europaparlamentet kräver att det skall slås fast en maximisats för höjningen av 
myndigheternas administrativa utgifter som en princip i det interinstitutionella avtalet, i likhet 
med den sats som krävs för kommissionens del.

10. I motsats till vad som står i förslaget begär Europaparlamentet att det interinstitutionella avtalet 
skall tillämpas stegvis på de befintliga myndigheterna.

11. Europaparlamentet uppmanar utskottsordförandekonferensen att redogöra för hur samarbetet 
mellan de ständiga utskott som är behöriga i fråga om myndigheterna samt budgetutskottet och 
budgetkontrollutskottet fungerar när det gäller tillsynen av myndigheternas verksamhet, och att 
uppdatera de ”riktlinjer” som antogs i juli 1998.

12. Europaparlamentet uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att följa med hur 
kommissionens förslag utvecklas och förelägga parlamentet ärendet på nytt om det är 
nödvändigt.

13. Europaparlamentet uppdrar åt ordförandena och föredragandena från utskottet för 
konstitutionella frågor och budgetutskottet att upprätthålla informella politiska kontakter med 
företrädare för rådet och kommissionen i syfte att följa med utvecklingen inom rådet när det 
gäller övergripande åtgärder som hänför sig till myndigheternas framtida struktur.

14. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar.
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Europaparlamentets resolution av den 21 oktober 2008 om en strategi för den framtida 
uppgörelsen om de institutionella aspekterna på EU:s tillsynsmyndigheter (2008/2103(INI)) –
Betänkande Georgios Papastamkos
(Preliminär version)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktandet av kommissionens meddelande av den 11 mars 2008 ”EU:s 
tillsynsmyndigheter – mot en gemensam ansats” (KOM(2008)0135),

– med beaktande av sin resolution av den 13 januari 2004 om kommissionens meddelande 
”Rambestämmelser för EU:s tillsynsmyndigheter”1,

– med beaktande av förslaget till interinstitutionellt avtal av den 25 februari 2005 om 
fastställande av ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter (KOM(2005)0059),

– med beaktande av den muntliga frågan till rådet från utskottet för konstitutionella frågor och 
budgetutskottet samt det svar som rådet gav vid parlamentets sammanträde den 
15 november 2005 (O-0093/05),

– med beaktande av sin resolution av den 1 december 2005 om kommissionens förslag till 
interinstitutionellt avtal om fastställande av ramvillkor för EU:s tillsynsmyndigheter2,

– med beaktande av det beslut som fattades av talmanskonferensen den 17 april 2008,

– med beaktande av skrivelsen av den 7 maj 2008 från kommissionens ordförande till 
Europaparlamentets talman och rådets tjänstgörande ordförande till förmån för inrättandet av 
en interinstitutionell arbetsgrupp på politisk nivå,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena från 
budgetutskottet, budgetkontrollutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet 
för industrifrågor, utrikeshandel, forskning och energi (A6-0354/2008), och av följande skäl:

A. Parlamentets och kommissionens ansträngningar för att fastställa rättsligt bindande ramvillkor 
för EU:s tillsynsmyndigheter har inte lett till något resultat.

B. På grund av rådets institutionella och politiska vägran har inga påtagliga framsteg gjorts när 
det gäller förslaget till interinstitutionellt avtal från 2005, och kommissionen har beslutat att 
dra tillbaka sitt förslag till interinstitutionellt avtal och ersätta det med en inbjudan till 
interinstitutionell dialog som kommer att leda till en gemensam strategi.

C. Även om tillsynsmyndigheterna vid första anblicken kan jämföras med ”mikroinstitutioner” 
har de ändå ett ”makroinflytande” när det gäller EU:s styrelseformer.

                                               
1 EUT C 92 E, 16.4.2004, s. 119.
2 EUT C 285 E, 22.11.2006, s. 123.
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D. Det är nödvändigt att definiera åtminstone de viktigaste strukturella egenskaperna hos 
tillsynsmyndigheterna, eftersom dessa har fått en institutionsliknande ställning i EU.

E. Kommissionen föreslår att man inrättar en interinstitutionell arbetsgrupp som skulle ha till 
uppgift att fastställa ramvillkor för tillsynsmyndigheterna samt alla de olika 
EU-institutionernas behörighet i förhållande till dessa myndigheter.

F. Kommissionen bör utarbeta en horisontell utvärdering av tillsynsmyndigheterna till 
2009−2010 och sedan omgående överlämna en rapport om resultaten från denna utvärdering 
till parlamentet och rådet.

G. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att inte föreslå något inrättande av nya 
organ innan den interinstitutionella arbetsgruppen har slutfört sitt arbete.

H. Kommissionen uppmanas att inte avvika från riktlinjerna i förslaget till interinstitutionellt 
avtal från 2005 om ändringar i de grundläggande rättsakter som reglerar befintliga 
tillsynsmyndigheter, så att dessa kan anpassa sig till den nya strategin.

I. Det finns redan ett enhetligt regelverk1 för de tillsynsmyndigheter som har fått ett 
tidsbegränsat uppdrag att förvalta gemenskapsprogram.

Allmänna frågor
1. Europaparlamentet anser att kommissionens förslag är ett lovvärt initiativ och förklarar sig 

villigt att genom sina företrädare delta i den interinstitutionella arbetsgruppens arbete, men 
anser ändå att den ”gemensamma strategin” inte motsvarar parlamentets förväntningar i fråga 
om upprättandet av det interinstitutionella avtalet. Detta utesluter dock inte att arbetsgruppens 
arbete kan leda till att andra överenskommelser växer fram.

2. Europaparlamentet uppmanar rådet att, i egenskap av budgetmyndighetens ena gren, 
konstruktivt bidra till denna arbetsgrupps verksamhet.

3. Europaparlamentet ber rådet och kommissionen att tillsammans med parlamentet omgående 
utarbeta den interinstitutionella gruppens arbetsprogram, så att denna grupp kan inleda sitt 
arbete hösten 2008.

4. Europaparlamentet anser att den interinstitutionella gruppens arbetsprogram särskilt bör 
innehålla följande punkter:

– Att meddela vilka områden man bör fokusera på vid den horisontella utvärdering som 
kommissionen ska genomföra före utgången av 2009.

– Att fastställa objektiva kriterier för att utvärdera om en myndighet är nödvändig eller inte, 
med beaktande av eventuella ersättningslösningar.

– Att regelbundet och på ett samordnat och konsekvent sätt utvärdera myndigheternas arbete 
och de resultat som de har uppnått, inklusive extern utvärdering som särskilt sker genom 
lönsamhetsanalyser.

                                               
1 Rådets förordning (EG) nr 58/2003 av den 19 december 2002 om stadgar för de genomförandeorgan som ansvarar för 
vissa uppgifter som avser förvaltningen av gemenskapsprogram (EGT L 11, 16.1.2003, s. 1).
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– Att fastställa huruvida alternativet att inrätta en myndighet är mer kostnadseffektivt än att 
låta kommissionens egna tjänsteavdelningar utföra ifrågavarande uppgifter.

– Att utvärdera vilka vinster som eventuellt uteblivit på grund av att viss verksamhet 
bedrivits punktvis av tillsynsmyndigheter i stället för av kommissionens avdelningar.

– Att besluta om åtgärder för att öka myndigheternas öppenhet, särskilt genom en 
tillnärmning av deras grundläggande strukturella egenskaper.

– Att fastställa gränser för myndigheternas självbestämmande och för den kontroll som de 
utövar, särskilt formen och räckvidden för kommissionens ansvar för deras respektive 
verksamhet, som inte kan sträcka sig längre än kommissionens möjligheter att konkret 
påverka verksamheten inom själva organen.

– Att utse företrädare till rådets och kommissionens kontrollmekanismer för myndigheterna 
och gå vidare till utfrågning av kandidaterna inför parlamentets behöriga utskott.

– Att utse myndigheternas verkställande organ, särskilt deras respektive direktörer, och 
precisera parlamentets roll i detta avseende.

– Att beakta behovet av ett gemensamt angreppssätt hos myndigheterna för presentation av 
deras verksamhet under det aktuella räkenskapsåret och av deras räkenskaper och för 
rapporterna om budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning.

– Att ta fram ett standardkrav för alla myndighetschefer att utarbeta och underteckna en 
revisionsförklaring, med reservationer om det anses nödvändigt.

– Att utarbeta en harmoniserad modell som är tillämplig på alla myndigheter och 
satellitmyndigheter och som tydligt skiljer mellan

– en årsrapport avsedd för allmänheten om myndighetens verksamhet, arbete och 
resultat,

– finansieringsöversikter och en rapport om genomförandet av budgeten,

– en verksamhetsrapport med en struktur liknande verksamhetsrapporterna från 
kommissionens generaldirektorat,

– en revisionsförklaring undertecknad av myndighetens direktör, tillsammans med 
alla reservationer eller observationer som direktören finner lämpliga att meddela 
myndigheten för beviljande av ansvarsfrihet.

– Att fastställa principerna för att bestämma om och i vilken omfattning som avgifter och 
betalningar ska vara en finansieringskälla för myndigheterna.

– Att kontinuerligt ompröva behovet av existerande myndigheter och fastställa kriterier för 
när en tillsynsmyndighet ska anses ha uppnått sitt syfte och kan avvecklas.

5. Europaparlamentet beklagar att det saknas en allmän strategi för inrättandet av organ på 
EU-nivå. Nya organ inrättas från fall till fall, vilket leder till ett ogenomträngligt lapptäcke av 
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tillsynsmyndigheter, genomförandeorgan och andra gemenskapsorgan, där vart och ett är en 
skapelse av eget slag (sui generis).

6. Europaparlamentet noterar kommissionens ståndpunkt enligt vilken inrättandet av 
tillsynsmyndigheter, som ibland sker med parlamentets medverkan, är ett uttryck för 
samarbete mellan medlemsstaterna, och tillsynsmyndigheternas verksamhet består i 
interlinking och utövandet av behörigheter som inte helt skulle kunna överlåtas åt 
gemenskapsinstitutioner utan att det skulle anses vara fråga om toppstyrning.

7. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att tillsammans med parlamentet sträva 
efter att inrätta en tydlig och konsekvent gemensam ram för vilken plats 
tillsynsmyndigheterna i framtiden bör ha inom ramen för hur EU styrs.

8. Europaparlamentet anser att insynen hos tillsynsmyndigheterna måste säkerställas, särskilt 
vad gäller deras funktion, utlämnande av och tillgång till information samt planeringen och 
redovisningen av verksamheten.

9. Europaparlamentet bedömer att prioriterandet av det gemensamma regelverk som eftersträvas 
i samband med den interinstitutionella överenskommelsen bör syfta till att rationalisera 
verksamheten och optimera tillsynsmyndigheternas mervärde genom att skapa större 
öppenhet, en demokratisk och synlig kontroll samt större effektivitet.

10. Europaparlamentet ser det som oumbärligt att införa gemensamma miniminormer och regler 
för samtliga tillsynsmyndigheters struktur och verksamhet samt kontrollen av dessa, 
oberoende av deras karaktär.

11. Europaparlamentet anser att deltagande i tillsynsmyndigheternas verksamhet ska garanteras 
genom en formell strukturering av samråds- och dialogförfarandena med intressenterna.

12. Europaparlamentet anser att skillnaderna mellan de olika myndigheternas struktur och 
verksamhet ger upphov till allvarliga frågeställningar som gäller normativa parametrar, god 
förvaltning och förhållandet mellan olika institutioner i fråga om 
centralisering/decentralisering.

13. Europaparlamentet förespråkar att principerna om god förvaltning ska säkerställas genom en 
gemensam metod för personalrekrytering, budgetering och resursförvaltning samt en effektiv 
lednings- och resultatutvärdering.

14. Europaparlamentet avser att undersöka om kommissionens åtagande att inte fullfölja förslag 
till grundande av nya tillsynsmyndigheter också ska omfatta de två förslag vars behandling 
inte slutförts, som gäller energisektorn och telekommunikationssektorn.

15. Europaparlamentet betonar nödvändigheten av att inrätta en parlamentarisk kontroll av 
sammansättningen av och verksamheten inom tillsynsmyndigheter, som främst bör bestå i

– att tillsynsmyndigheterna lägger fram sina egna årsrapporter för parlamentet,

– att alla tillsynsmyndigheters direktörer eventuellt bjuds in till parlamentets behöriga 
utskott innan de utses, och
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– att parlamentet beviljar ansvarsfrihet för budgetgenomförandet för de 
tillsynsmyndigheter som får gemenskapsfinansiering.

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att presentera slutsatserna av den horisontella 
utvärderingen av tillsynsmyndigheterna snarast, och allra senast före slutet av perioden 2009–
2010, så att den interinstitutionella arbetsgruppen kan ta hänsyn till dessa.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utveckla riktmärken som gör det möjligt att 
jämföra dessa resultat och att fastställa tydliga regler för att avsluta en tillsynsmyndighets 
mandat om resultaten inte är tillfredsställande.

18. Europaparlamentet uppmanar talmannen och talmanskonferensen att prioritera frågan om 
kommissionens förslag till arbetsgruppens sammansättning och anser det lämpligt att 
parlamentet i arbetsgruppen företräds av ordförandena eller föredragandena från utskottet för 
konstitutionella frågor, budgetutskottet och två andra utskott med praktisk erfarenhet av 
tillsynen över tillsynsmyndigheternas arbete.

19. Europaparlamentet upprepar uppmaningen från både parlamentet och kommissionen i utkastet 
till interinstitutionellt avtal från 2005 att ta med beslutet om myndigheternas säte i 
grundrättsakten.

Budgetfrågor
20. Europaparlamentet vill upprepa vikten av att på interinstitutionell nivå systematiskt 

säkerställa tillämpningen av det förfarande som fastställs i punkt 47 i det interinstitutionella 
avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning1 och 
framhåller behovet av att säkerställa en tillbörlig uppföljning av parlamentets, rådets och 
kommissionens gemensamma uttalande av den 13 juli 2007 om decentraliserade organ.

21. Europaparlamentet är övertygat om att ett detaljerat förfarande för att tillämpa denna 
bestämmelse är absolut nödvändigt. Ett sådant förfarande skulle kunna införliva vissa av de 
viktiga aspekter som blockerade förslaget till interinstitutionellt avtal från 2005, eventuellt i 
kombination med vissa anpassningar till rambudgetförordningen för gemenskapsorgan.2

22. Europaparlamentet konstaterar att om utvärderingarna utvisar att det inte finns garantier för 
att den decentraliserade förvaltningen blir effektiv och kostnadseffektiv bör 
Europeiska unionen inte dra sig för att vända den aktuella trenden med att lägga ut 
kommissionens uppgifter externt. Vidare behövs tydliga regler för hur decentraliserade organs 
mandatperiod ska upphöra.

23. Europaparlamentet stöder kommissionens avsikt att avstå från att föreslå att nya 
decentraliserade organ inrättas innan utvärderingsprocessen är klar, särskilt mot bakgrund av 
att det för närvarande skulle vara oerhört svårt att finansiera ett nytt gemenskapsorgan inom 
de marginaler som den aktuella fleråriga budgetramen tillåter utan att kraftigt ändra 
programmen.

                                               
1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Kommissionens förordning (EG, Euratom) nr 2343/2002 av den 19 november 2002 med rambudgetförordning för de 
gemenskapsorgan som avses i artikel 185 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 357, 31.12.2002, s. 72).
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24. Europaparlamentet anser ur budgetsynpunkt att följande punkter bör utgöra nyckelfrågor på 
dagordningen för den interinstitutionella arbetsgruppen för EU-organens framtid:

Införandet av en definition av organ
25. Europaparlamentet påminner i detta sammanhang om den definition av begreppet ”organ” 

som fastställdes vid trepartsmötet den 7 mars 2007, då man i syfte att tillämpa punkt 47 i det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 kom överens om att definitionen av ett ”organ” 
skulle bestämmas av huruvida organet i fråga inrättats i enlighet med artikel 185 i rådets 
förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna budget1 eller inte.

26. Europaparlamentet önskar betona den vikt som det fäster vid en tydlig, enhetlig och allmänt 
gällande terminologi för organ. Parlamentet påminner om att ”tillsynsmyndigheter” bara utgör 
en undergrupp till decentraliserade organ.

Nya organ – sambandet mellan lagstiftningsförfaranden och budgetbefogenheter
27. Europaparlamentet anser att det är viktigt att diskutera problem med tidsplanen samt rättsliga 

och förfaranderelaterade aspekter som skulle kunna uppstå om en aktuell överenskommelse 
om finansieringen av ett nytt organ, i enlighet med punkt 47 i det interinstitutionella avtalet av 
den 17 maj 2006, inte kan nås samtidigt med de beslut som fattas av lagstiftaren. Parlamentet 
anser att det är lika viktigt att diskutera rättssäkerhetsgarantier för att se till att 
budgetmyndigheten fullt ut deltar i alla frågor som får budgetmässiga konsekvenser, såsom 
utvidgade uppgifter för organen.

28. Europaparlamentet påminner om att det redan 2005 i sin ovannämnda resolution uppmanade 
till att obligatoriska kostnads–intäktsanalyser bör genomföras innan ett förslag om att inrätta 
en ny myndighet läggs fram. Dessa analyser skulle i synnerhet vara inriktade på frågan om 
alternativet med att inrätta en myndighet (inklusive beräknade kostnader för övervakning och 
samordning) är mer kostnadseffektivt än att låta kommissionens egna tjänsteavdelningar 
utföra de ifrågavarande uppgifterna, men också på frågor som organets mandat och 
arbetsmetoder samt dess oberoende i förhållande till kommissionen, eftersom detta ofta är av 
särskilt intresse för lagstiftaren.

Befintliga organ – övervakning
29. Europaparlamentet betonar behovet av en regelbunden och samordnad utvärdering och 

kontroll – i syfte att undvika dubbelarbete och överlappning – för att bedöma mervärdet hos 
redan befintliga decentraliserade organ som inte längre omfattas av punkt 47 i det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006. Parlamentet ser detta som en uppföljning av 
det tidigare utförda arbetet som resulterade i det gemensamma uttalandet om 
gemenskapsorgan, vilket man enades om vid trepartsmötet den 18 april 2007 och som innebar 
regelbunden utvärdering av befintliga gemenskapsorgan, med särskilt fokus på 
kostnadseffektiviteten och ingående redogörelse för de kriterier som tillämpas för att välja ut 
de organ som ska utvärderas.

                                               
1 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.
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30. Europaparlamentet noterar att den analys som genomförs bör ge svar på vissa grundläggande 
frågor om kostnadseffektivitet och utföras enligt bland annat följande kriterier:

– Relevans: I vilken utsträckning var de mål som föreskrivs i inrättandeförordningen för ett 
organ av betydelse för den nivå av offentliga utgifter som beviljades i budgeten?

– Effektivitet: Vilka effekter (vilken inverkan) har organets verksamhet haft?

– Kostnadseffektivitet: Har de olika insatserna på ett ekonomiskt sätt omvandlats till 
prestationer och resultat? Uppnåddes (de förväntade) effekterna till en rimlig kostnad, 
särskilt när det gäller anställning av personal och den interna organisationen? 

31. Europaparlamentet påpekar mot bakgrund av organens övergripande inverkan på budgeten att 
kommissionen på ett övertygande sätt måste visa att EU-förvaltning via organen är det mest 
kostnadseffektiva och ändamålsenliga alternativet för att genomföra EU:s politik för 
närvarande och inom den närmaste framtiden.

Allmän gemensam ram
32. Europaparlamentet håller fast vid att det behöver inrättas gemensamma minimikrav, bland 

annat när det gäller kommissionens roll och politiska ansvar i förhållande till organen, det 
stöd som beviljas av värdländer och beslut om ett organs säte som fattas med insyn och i god 
tid, vilket skulle kunna ingå i organens inrättandeförordningar.

33. Europaparlamentet påminner om att organens åtgärder måste styras av tydliga ansvarslinjer, i 
enlighet med bestämmelserna i budgetförordningen för Europeiska gemenskapernas allmänna 
budget. Parlamentet pekar på organens skyldigheter när det gäller ansvarsfrihetsförfarandet.

34. Europaparlamentet anser att det dessutom är ytterst viktigt att försöka fastställa vissa 
gemensamma regler för redogörelse för organens budgetar för att skapa öppnare och mer 
jämförbara budgetindikatorer, som exempelvis organens genomförandenivåer eller de 
enskilda andelar som utgör deras intäkter och utgifter. Parlamentet menar att den allmänna 
redovisningen av bidrag till organ i EU:s budget kanske måste anpassas till den nya 
generationen av organ och deras uppgifter och roller.

35. Europaparlamentet påpekar att det enligt uppgifterna i kommissionens ovannämnda 
meddelande för närvarande finns 29 tillsynsmyndigheter som sysselsätter omkring 
3 800 personer, med en årsbudget på ca 1 100 miljoner euro inbegripet ett bidrag från 
gemenskapen på ca 559 miljoner euro.

36. Europaparlamentet kräver att revisions- och ansvarsfrihetsförfarandet ska vara 
proportionerligt mot myndigheternas totala budget. Parlamentet uppmärksammar särskilt att 
Europeiska revisionsrättens resurser inte har ökat i takt med antalet myndigheter under de 
senaste åren.

37. Europaparlamentet upprepar det önskemål som man uttryckte i punkt 7 i sin resolution av den 
22 april 2008 om ansvarsfrihet för myndigheterna, nämligen att myndigheternas prestationer 
regelbundet (och ad hoc) ska granskas av Europeiska revisionsrätten eller en annan oberoende 
revisor. Parlamentet finner att detta inte bör begränsas till traditionella delar av ekonomisk 
förvaltning och korrekt användning av offentliga medel, utan även bör omfatta administrativ 
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effektivitet och ändamålsenlighet samt inbegripa en bedömning av den ekonomiska 
förvaltningen på respektive myndighet.

38. Europaparlamentet anser att alla myndigheter tillsammans med sin tjänsteförteckning bör 
lämna en översikt över fast och tillfälligt anställda och nationella experter samt ange 
förändringarna i relation till de föregående två åren.

39. Europaparlamentet uppmärksammar Europeiska revisionsrättens särskilda rapport nr 5/2008 
om sund ekonomisk förvaltning vid myndigheterna med särskild hänvisning till granskning av 
prestationer.

40. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att sammanföra de administrativa funktionerna 
för de mindre myndigheterna i syfte att skapa den kritiska massa som krävs för att 
myndigheterna på ett tillfredsställande sätt ska kunna uppfylla gällande regler om offentlig 
upphandling samt kunna följa budgetförordningen och tjänsteföreskrifterna1.

41. Europaparlamentet uppmuntrar kommissionen att kritiskt granska myndigheternas budgetkrav 
eftersom majoriteten av myndigheterna inte förbrukar begärda medel.

°

°   °

42. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas regeringar.

                                               
1 Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fastställande av tjänsteföreskrifter 
för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt 
om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1).
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Europaparlamentets beslut av den 9 oktober 2008 om godkännande av den gemensamma 
förklaringen om samarbete för kommunikation om Europa (2007/2222(ACI)) – Betänkande 
Jo Leinen 
(Preliminär version)

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av artikel 255 i arbetsordningen,

– med beaktande av sin resolution av den 13 mars 2002 om meddelandet från kommissionen 
om en ny ram för samarbetet inom informations- och kommunikationspolitiken i 
Europeiska unionen1,

– med beaktande av sin resolution av den 10 april 2003 om en informations- och 
kommunikationsstrategi för Europeiska unionen2,

– med beaktande av sin resolution av den 12 maj 2005 om genomförandet av 
Europeiska unionens informations- och kommunikationsstrategi3,

– med beaktande av sin resolution av den 16 november 2006 om vitboken om EU:s 
kommunikationspolitik4,

– med beaktande av ordförandekonferensens beslut av den 25 september 2008,

– med beaktande av den föreslagna gemensamma förklaringen om samarbete för 
kommunikation om Europa,

– med beaktande av artiklarna 120.1 och 43.1 i sin arbetsordning,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0372/2008), och 
av följande skäl:

A. Kommunikation är ett viktigt inslag både i en representativ demokrati och i en 
deltagandedemokrati.

B. En av styrkorna i EU:s demokratiska inslag står i samband med de kommunikationsstrukturer 
på EU-nivå som sammanlänkar institutionerna med medborgarna.

C. Erfarenheten från tidigare Europaval och folkomröstningar ger vid handen att personer som är 
insatta i och intresserar sig för EU-frågor är mer benägna att delta, medan personer som är 
mindre informerade är mindre benägna att delta. Detta har bekräftats på nytt genom de 
undersökningar som gjorts efter Irlands folkomröstning.

                                               
1 EUT C 47 E, 27.2.2003, s. 400.
2 EUT C 64 E, 12.3.2004, s. 591.
3 EUT C 92 E, 20.4.2006, s. 403.
4 EUT C 314 E, 21.12.2006, s. 369.
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D. Kommunikation om Europa förutsätter ett politiskt åtagande från EU:s institutioner och 
medlemsstater på alla nivåer.

1. Europaparlamentet godkänner den bifogade gemensamma förklaringen om samarbete för 
kommunikation om Europa, och beslutar att bifoga förklaringen till sin arbetsordning. 
Parlamentet begär att förklaringen offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och bilagan till detta till 
rådet och kommissionen.



PE423.766v01-00 192/373 DV\779820SV.doc

SV



BILAGA
Samarbete för kommunikation om Europa

Mål och principer

1. Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen fäster största vikt vid förbättrad 
kommunikation i EU-frågor, så att medborgarna i Europeiska unionen kan utöva sin rätt att 
delta i unionens demokratiska liv, där besluten fattas så öppet som möjligt och så nära 
medborgarna som möjligt, varvid principerna om mångfald, delaktighet, öppenhet och insyn 
bör iakttas.

2. De tre institutionerna vill bidra till en samsyn om EU:s övergripande 
kommunikationsprioriteringar, främja mervärdet av ett gemensamt tillvägagångssätt för 
kommunikation i europeiska frågor, underlätta utbyte av information och bästa praxis, 
utveckla samverkansfördelar mellan institutionerna i kommunikation med anknytning till 
dessa prioriteringar samt vid behov underlätta samarbete mellan EU-institutionerna och 
medlemsstaterna.

3. De tre institutionerna är medvetna om att kommunikationen om Europeiska unionen 
kräver ett politiskt åtagande från EU-institutionernas och medlemsstaternas sida och att 
medlemsstaterna har ansvar för att kommunicera med sina medborgare om EU.

4. De tre institutionerna anser att verksamhet för information och kommunikation om 
europeiska frågor bör ge alla tillgång till rättvis och olikartad information om EU och 
göra det möjligt för medborgarna att utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och aktivt delta i 
den offentliga debatten i EU-frågor.

5. De tre institutionerna främjar respekten för flerspråkighet och kulturell mångfald, när de 
genomför sina informations- och kommunikationsinsatser.

6. De tre institutionerna är fast beslutna att uppnå dessa mål. De uppmuntrar EU:s övriga 
institutioner och organ att stödja deras insatser och att, om de så önskar, bidra till denna 
strategi.

En partnerskapsstrategi

7. De tre institutionerna inser vikten av att ta itu med den utmaning som frågan om 
kommunikation om EU-frågor innebär i partnerskap mellan medlemsstaterna och 
EU-institutionerna, så att man får effektiv kommunikation med – och når ut med objektiv 
information till – bredast möjliga publik på lämplig nivå.

De vill utveckla samverkansfördelar med nationella, regionala och lokala myndigheter 
samt med företrädare för det civila samhället.

De skulle därför vilja främja en pragmatisk partnerskapsstrategi.

8. De erinrar samtidigt om den centrala roll som den interinstitutionella gruppen för information 
(IGI) har, eftersom den utgör ett ramverk på hög nivå när institutionerna ska stimulera den 



DV\779820SV.doc 193/373 PE423.766v01-00

SV

politiska debatten om informations- och kommunikationsverksamhet med EU-anknytning för 
att främja samverkan och komplementaritet. IGI, där ordförandeskapet delas mellan 
företrädare för Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen och där 
Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén deltar som 
observatörer, sammanträder i princip två gånger om året.

Ett ramverk för samarbetet

De tre institutionerna avser att samarbeta på följande sätt:

9. Samtidigt som varje enskild EU-institution och medlemsstat har ansvar för sina egna 
kommunikationsstrategier och prioriteringar, kommer de tre institutionerna att inom ramen 
för IGI årligen fastställa ett begränsat antal gemensamma kommunikationsprioriteringar.

10. Prioriteringarna kommer att grundas på de kommunikationsprioriteringar som fastställts av 
EU:s institutioner och organ efter interna överläggningar och där så är lämpligt komplettera 
medlemsstaternas strategiska upplägg och insatser, med hänsyn till medborgarnas 
förväntningar.

11 De tre institutionerna och medlemsstaterna kommer att verka för att främja lämpligt stöd till 
kommunikation inom de fastställda prioriteringarna.

12. De myndigheter i medlemsstaterna och de avdelningar inom EU:s institutioner som ansvarar 
för kommunikationen bör stå i kontakt med varandra för att framgångsrikt kunna genomföra 
de gemensamma kommunikationsprioriteringarna samt övrig verksamhet med anknytning till 
kommunikationen i EU-frågor, som vid behov ska bygga på lämpliga administrativa 
arrangemang.

13. Institutionerna och medlemsstaterna uppmanas att utbyta information om annan 
kommunikationsverksamhet med EU-anknytning, särskilt om den sektoriella 
kommunikationsverksamhet som planeras av institutionerna och organen, när denna leder 
till informationskampanjer i medlemsstaterna.

14. Kommissionen uppmanas att i början av varje år rapportera till de övriga EU-institutionerna 
om huvudinsatserna i genomförandet av de gemensamma kommunikationsprioriteringarna 
från det föregående året.

15. Detta politiska uttalande undertecknades den [datum].
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Europaparlamentets beslut av den 17 juli 2006 om det interinstitutionella avtalet om 
budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning - 2006/2028(ACI)) – Betänkande
Sérgio Sousa Pinto

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av EG-fördraget, och särskilt artikel 272 i detta,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet1, särskilt 
punkt 26 i detta,

– med beaktande av sin resolution av den 8 juni 2005 om politiska utmaningar och budgetmedel i 
ett utvidgat EU 2007–20132,

– med beaktande av sin resolution av den 1 december 2005 om det interinstitutionella avtalet om 
budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet3,

– med beaktande av sin resolution av den 18 januari 2006 om Europeiska rådets 
överenskommelse avseende budgetplanen och förnyelsen av det interinstitutionella avtalet för 
2007–20134,

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument: Förslag till ett förnyat interinstitutionellt 
avtal om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet (KOM(2004)0498),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument: Bidrag till de interinstitutionella 
förhandlingarna om förslaget till förnyelse av det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin 
och förstärkning av budgetförfarandet (KOM(2006)0075),

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument: Reviderat förslag till ett förnyat 
interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet 
(KOM(2006)0036),

– med beaktande av kommissionens meddelanden till europaparlamentet och rådet med titeln 
Bygga en gemensam framtid – Politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 
2007-2013 (KOM(2004)0101) och Budgetplan 2007–2013 (KOM(2004)0487) samt 
kommissionens arbetsdokument med titeln Technical adjustments to the Commission proposal 
for the multiannual financial framework 2007–2013 (SEK(2005)0494),

– med beaktande av den gemensamma deklarationen om riktlinjerna för lagförslag i anknytning 
till den fleråriga finansiella ramen för 2007–2013 som man kom överens om den
18 oktober 2005,

                                               
1 EGT C 172, 18.6.1999, s. 1. Avtalet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets beslut 2005/708/EG 
(EUT L 269, 14.10.2005, s. 24).
2 Antagna texter, P6_TA(2005)0224.
3 Antagna texter, P6_TA(2005)0453.
4 Antagna texter, P6_TA(2006)0010.
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– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 15–16 december 2005 
(CADREFIN 268),

– med beaktande av trepartssamtalen den 23 januari, 21 februari, 21 mars och 4 april 2006,

– med beaktande av det utkast till interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin och sund 
ekonomisk förvaltning som bifogas detta beslut,

– med beaktande av artikel 120.1 i arbetsordningen och avsnitt IV.1 och IV.2 samt avsnitt XVIII.4 
i bilaga VI till arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från budgetutskottet och yttrandena från utskottet för 
utrikesfrågor, utskottet för utveckling, budgetkontrollutskottet, utskottet för regional utveckling, 
utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling, fiskeriutskottet, utskottet för kultur och 
utbildning och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
(A6-0150/2006),

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0144/2006), och av 
följande skäl:

A. Europaparlamentet, rådet och kommissionen har slutfört förhandlingarna om ett nytt 
interinstitutionellt avtal om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning för perioden 2007–
2013 (nedan kallat ”utkastet till avtal”).

B. Kommissionen inledde, i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 
6 maj 1999, förberedelserna för den nya budgetplanen och det nya interinstitutionella avtalet 
genom att lägga fram förslag den 10 februari och 14 juli 2004.

C. Efter att parlamentet antog sin förhandlingsståndpunkt den 8 juni 2005 och medlemsstaterna 
nådde en överenskommelse i december 2005 lade kommissionen fram ett reviderat förslag till 
ett nytt interinstitutionellt avtal samt tekniska dokument rörande följderna av Europeiska rådets 
slutsatser, för att förhandlingarna skulle kunna börja i ett rättvist utgångsläge.

D. Parlamentet var beslutet att få till stånd en hållbar flerårig finansiell ram som återspeglar de 
nödvändiga resurserna för politiska krav under kommande år samt lämpliga instrument och 
reformer för att förbättra genomförandet.

E. Genomförandet av de fleråriga programmen med utnyttjande av deras totala anslag är beroende 
av att en överenskommelse om det interinstitutionella avtalet och budgetramen kan nås i rätt tid.

F. Parlamentet var den enda institution som utvecklade en övergripande strategi och genomförde 
en fullständig och djupgående analys av behoven för att identifiera de politiska prioriteringarna, 
jämfört med rådets angreppssätt baserat på utgiftstak och procentsatser.

G. I budgetutskottets betänkande lämnas en positiv bedömning av de politiska och finansiella val 
som gjorts i utkastet till avtal.

H. Utkastet till avtal verkar inte förorsaka några problem när det gäller förenligheten med 
EU:s primärrätt och respekterar till fullo parlamentets budgetbefogenheter.
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I. Utkastet till avtal verkar inte i något hänseende stå i strid med parlamentets arbetsordning. 
Frågan bör dock ställas om det inte skulle vara klokt att göra vissa ändringar i arbetsordningen, 
särskilt i bilaga IV, för att skapa möjlighet för att parlamentet kan medverka i ett antal särskilda 
förfaranden, som föreskrivs i utkastet till avtal under bästa tänkbara villkor. Detta skulle särskilt 
vara fallet när det gäller förfaranden avseende

– justeringar i samband med alltför stora offentliga underskott,

– revidering av budgetramen,

– utnyttjande av reserven för katastrofbistånd,

– utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond,

– utnyttjande av flexibilitetsmekanismen,

– utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter,

– anpassning av budgetramen till följd av utvidgning av unionen.

1. Europaparlamentet påminner om att för första gången sedan budgetplanen infördes har 
parlamentet i mer än åtta månader haft överläggningar inom ett tillfälligt utskott som inrättats 
för detta syfte och antagit en heltäckande förhandlingsståndpunkt som grundar sig på tre pelare 
syftande till att

– stämma av de politiska prioriteringarna mot de ekonomiska behoven,

– modernisera budgetstrukturen, och

– förbättra kvaliteten på EU-budgetens genomförande.

2. Europaparlamentet påminner om att man förkastade Europeiska rådets slutsatser från december 
2005 i deras nuvarande form, eftersom de inte ger EU de kvantitativa och kvalitativa medel som 
behövs för att möta framtida utmaningar, samt uppmanade rådet att se till att få ett verkligt 
mandat att förhandla med parlamentet.

3. Europaparlamentet påminner om sin besvikelse över det sätt på vilket man kom fram till en 
överenskommelse i rådet, med enskilda länders nationella intressen som den centrala 
förhandlingsfrågan i stället för de gemensamma europeiska målen.

4. Europaparlamentet påpekar att man vid många tillfällen har visat sin vilja att inleda konstruktiva 
förhandlingar med rådet, grundat på de respektive förhandlingsståndpunkterna, för att komma 
fram till ett avtal som grundar sig på godtagbara kvantitativa och kvalitativa förbättringar inom 
en realistisk tidsplan.

5. Europaparlamentet anser att det avtal som de tre institutionerna kom överens om den 4 april 
2006 var den enda möjliga kompromiss, givet överläggningarnas omfattning, som parlamentet 
kunde uppnå avseende en flerårig budget för att garantera EU-lagstiftningens kontinuitet och en 
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sund förvaltning av EU:s finansiella medel och för att upprätthålla parlamentets lagstiftnings-
och budgetbehörighet under den kommande perioden.

6. Europaparlamentet välkomnar Europeiska rådets beslut att uppmana kommissionen att 
genomföra en fullständig och omfattande översyn som täcker alla aspekter på EU:s utgifter och 
inkomster. Som budgetansvarig vid sidan om rådet avser parlamentet att delta fullt ut i denna 
översyn i syfte att nå en överenskommelse om ett nytt och omfattande finansieringssystem som 
är rättvist, hållbart, progressivt och öppet för insyn och som ger EU möjligheten att avpassa sina 
målsättningar efter egna medel snarare än efter bidrag från medlemsstaterna.

7. Europaparlamentet välkomnar den nådda överenskommelsen och i synnerhet de framsteg som 
gjorts avseende förhandlingsståndpunktens tre pelare:

Avstämning av de politiska prioriteringarna mot de ekonomiska behoven genom

– en ökning med 4 miljarder EUR för politik som beslutats av Europeiska rådet i 
december 2005, att anslås direkt till programmen under rubrikerna 1a, 1b, 2, 3b och 4,

– en väsentlig ökning av EIB:s reserv med 2,5 miljarder EUR som medlemsstaterna skall 
skjuta till enligt en ny plan för samfinansiering av EIB och EU-budgeten med syftet att 
förstärka EU-budgetens hävstångseffekt när det gäller forskning och utveckling, 
transeuropeiska nät och små och medelstora företag, upp till ett totalt belopp på 60 miljarder 
EUR,

– finansieringen av oplanerade behov, såsom reserven för katastrofbistånd (1,5 miljarder EUR) 
och EU:s solidaritetsfond (upp till 7 miljarder EUR) utanför den finansiella ramen genom 
extra resurser från medlemsstaterna, om det skulle behövas,

– finansiering av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (upp till 
3,5 miljarder EUR) genom återanvändning av förfallna anslag, utanför den finansiella ramen.

Förbättring av budgetstrukturen genom ökad flexibilitet genom

– bibehållande av ett totalbelopp på 1,4 miljarder EUR för flexibilitet under perioden som, om 
det behöver tas i anspråk, finansieras genom ytterligare resurser från medlemsstaterna, med 
möjlighet att överföra det årliga beloppet (200 miljoner EUR) om det inte utnyttjats till de 
följande två åren och en ny möjlighet att använda instrumentet för samma ändamål i mer än 
ett år,

– möjlighet för det nyligen valda parlamentet att vid slutet av 2009 utvärdera hur det 
interinstitutionella avtalet och budgetramen fungerar, grundat på en rapport som 
kommissionen på eget initiativ åtog sig att lägga fram, tillsammans med förslag när så krävs.

Förbättring av kvaliteten på genomförandet av EU:s finansiering och bevarande av 
parlamentets behörighet genom

– införande av principerna om proportionalitet och användarvänliga rutiner i den reviderade 
budgetförordningen, medlemsstaternas ansvar för gemensamma styrrutiner för bättre intern 
kontroll av EU-finansieringen, införande av en mekanism för samfinansiering tillsammans 
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med EIB för att förstärka EU-politikens hävstångseffekter, parlamentets deltagande i den 
ekonomiska planeringen och finansieringen av nya externa organ utan att 
verksamhetsprogrammen påverkas,

– parlamentets fulla deltagande i den omfattande revideringen, ett ökat deltagande av 
parlamentet i beslutsprocessen inom ramen för GUSP och mer demokratisk granskning när 
det gäller externa åtgärder.

8. Europaparlamentet är inte desto mindre medvetet om att ett antal underskott fortfarande inte har 
kunnat lösas genom förhandlingarna. Parlamentet anser att dessa underskott bör behandlas i 
översynen 2008–2009 och, om möjligt, inom ramen för de årliga budgetförfarandena. 
Parlamentet påpekar att särskilt systemet för egna medel och utgiftssidan behöver reformeras 
snarast för att undvika samma pinsamma upplevelse av nationellt köpslående i samband med 
nästa budgetram.

9. Europaparlamentet upprepar sin ståndpunkt att alla framtida budgetramar bör fastställas för en 
femårsperiod som överensstämmer med såväl parlamentets som kommissionens valperioder.

10. Europaparlamentet påminner om att dess förhandlingsståndpunkt som fastställdes i den tidigare 
nämnda resolutionen av den 8 juni 2005 förblir målet som kan garantera en optimal 
finansieringsnivå och kommande reformer så att Europeiska unionens ambitioner kan uppfyllas.

11. Europaparlamentet erinrar om att det kommer att bli nödvändigt att införa stadiga 
övergångsbestämmelser för den händelse att konstitutionsfördraget träder i kraft före utgången 
av den nya budgetramen.

12. Europaparlamentet förväntar sig att de reformer som beslutas i det kommande i 
interinstitutionella avtalet kommer att få snabba effekter på de kvalitativa aspekterna av 
budgetens genomförande, inklusive en lindring av de administrativa bördorna och ett 
synliggörande för Europas medborgare genom att underlätta deras tillgång till EU-finansiering.

13. Europaparlamentet accepterar de budgetmässiga och finansiella konsekvenserna av det nya 
interinstitutionella avtalet.

14. Europaparlamentet betonar att yttrandena från utskotten har varit ett värdefullt stöd vid 
förhandlingarna. Parlamentet anser att det interinstitutionella avtalet, i den överenskomna 
formen, tar upp de flesta önskemålen från utskotten i kvalitativt och/eller kvantitativt hänseende. 

15. Europaparlamentet godkänner det utkast till avtal som bifogas detta beslut.

16. Europaparlamentet uppmanar sitt behöriga utskott att undersöka i vilken utsträckning det vore 
lämpligt att ändra arbetsordningen, särskilt bilaga IV, så att parlamentet kan medverka i de 
särskilda förfaranden som föreskrivs i utkastet till avtal, under bästa tänkbara villkor.

17. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och 
kommissionen.
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BILAGA

INTERINSTITUTIONELLT AVTAL
MELLAN EUROPAPARLAMENTET,

RÅDET
OCH KOMMISSIONEN

OM BUDGETDISCIPLIN
OCH SUND EKONOMISK FÖRVALTNING

EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH EUROPEISKA 
GEMENSKAPERNAS KOMMISSION,

nedan kallade ”institutionerna”,

HAR ENATS OM FÖLJANDE:

1. Detta avtal syftar till att genomföra budgetdisciplinen och att förbättra det årliga 
budgetförfarandet och det interinstitutionella samarbetet i budgetfrågor, samt att säkerställa 
en sund ekonomisk förvaltning.

2. Budgetdisciplin gäller i detta avtal för alla utgifter. Den är bindande för alla institutioner 
under hela den period som det här avtalet gäller.

3. Detta avtal påverkar inte de olika institutionernas respektive budgetbefogenheter, såsom 
dessa fastställs i fördragen. Där det hänvisas till denna punkt kommer rådet att besluta med 
kvalificerad majoritet och Europaparlamentet med en majoritet av dess ledamöter och 
tre femtedelar av de avgivna rösterna, enligt de röstningsregler som anges i artikel 272.9 
femte stycket i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (nedan kallat 
"EG-fördraget").

4. Om det under den fleråriga budgetramen 2007–2013 (nedan kallad "budgetramen") sker 
en fördragsändring som påverkar budgeten kommer nödvändiga justeringar att göras.

5. Ingen del av detta avtal får ändras utan samtycke från samtliga institutioner. Ändringar i 
budgetramen skall göras enligt de förfaranden som anges för det ändamålet i detta avtal.

6. Avtalet består av tre delar:

– Del I avser utformning av och tillämpningsföreskrifter för budgetramen och 
skall tillämpas under den period som denna budgetram omfattar.

– Del II avser en förbättring av det interinstitutionella samarbetet under 
budgetförfarandet.

– Del III avser bestämmelser om sund ekonomisk förvaltning av EU-medel. 
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7. Kommissionen kommer varje gång den finner det nödvändigt, och i vart fall i samband med 
att ett förslag till en ny budgetram läggs fram enligt punkt 30, att lägga fram en rapport om 
genomförandet av detta avtal åtföljd, om nödvändigt, av förslag till ändringar.

8. Detta avtal träder i kraft den 1 januari 2007 och det ersätter

– det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen 
av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin och förbättring av budgetförfarandet1, och

– det interinstitutionella avtalet av den 7 november 2002 mellan Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen om finansieringen av Europeiska unionens solidaritetsfond 
som kompletterade det interinstitutionella avtalet av den 6 maj 1999 om budgetdisciplin 
och förbättring av budgetförfarandet2.

DEL I – BUDGETRAM:
UTFORMNING OCH TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER

A. Budgetramens innehåll och räckvidd

9. Budgetramen anges i bilaga I. Den utgör en referensram för den interinstitutionella 
budgetdisciplinen.

10. Budgetramen skall på medellång sikt säkra att Europeiska unionens utgifter redovisade i 
huvudkategorier utvecklas på ett ordnat sätt inom gränserna för Europeiska unionens egna 
medel.

11. I budgetramen fastställs för vart och ett av åren 2007 till 2013 och för varje rubrik eller 
underrubrik de belopp som får beviljas i åtagandebemyndiganden. Dessutom fastställs det 
sammanlagda årliga utgiftsbeloppet i åtagandebemyndiganden respektive 
betalningsbemyndiganden. 

Samtliga dessa belopp är uttryckta i 2004 års priser.

Budgetramen omfattar inte de budgetposter som finansieras genom inkomster som avsatts för 
särskilda ändamål enligt artikel 18 i budgetförordningen av den 25 juni 2002 för Europeiska 
gemenskapernas allmänna budget3, nedan kallad "budgetförordningen".

Upplysningar om transaktioner som inte finns upptagna i Europeiska unionens allmänna 
budget och den förväntade utvecklingen av de olika kategorierna av gemenskapens egna 
medel anges som vägledning i särskilda tabeller. Dessa tabeller kommer att uppdateras varje 
år i samband med den tekniska justeringen av budgetramen.

12. Institutionerna bekräftar att vart och ett av de belopp som fastställs i absoluta tal i 
budgetramen skall betraktas som årliga utgiftstak för Europeiska unionens allmänna budget. 

                                               
1 EUT C 172, 18.6.1999, s. 1.
2 EUT C 283, 20.11.2002, s. 1.
3 EUT L 248, 16.9.2002, s. 1.
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Utan att detta påverkar möjligheten till eventuella ändringar av dessa tak enligt 
bestämmelserna i detta avtal förpliktar sig institutionerna att utöva sina respektive 
befogenheter på så sätt att de under varje budgetförfarande och vid genomförandet av 
budgeten för året i fråga iakttar de olika årliga utgiftstaken.

13. Genom att ingå det här avtalet enas budgetmyndighetens två parter om att acceptera de 
ökningssatser för icke-obligatoriska utgifter som följer av de budgetar som fastställs inom 
de tak som anges i budgetramen under hela dess giltighetstid.

Med undantag för underrubrik 1B (sammanhållning för tillväxt och sysselsättning) i 
budgetramen och med hänsyn till principen om sund ekonomisk förvaltning kommer 
institutionerna under budgetförfarandet och i samband med att budgeten antas att sträva efter 
att i möjligaste mån lämna tillräckliga marginaler under de olika taken i de olika rubrikerna.

14. Rättsakter som antagits enligt medbeslutandeförfarandet av Europaparlamentet och rådet samt 
rättsakter som antagits av rådet, som innebär att de anslag som finns upptagna i budgeten eller 
de anslag som anges i budgetramen enligt punkt 12 överskrids, får inte genomföras finansiellt 
förrän budgeten ändrats, och, i förekommande fall, budgetramen reviderats på lämpligt sätt, 
enligt det förfarande som är tillämpligt i varje enskilt fall.

15. För de budgetår som täcks av budgetramen, får den sammanlagda summan av de 
betalningsbemyndiganden som är nödvändiga, efter årlig justering och med beaktande av 
de anpassningar och revideringar som gjorts, inte leda till att uttagssatsen för egna medel 
överskrider det tak som gäller för dessa.

Vid behov kommer budgetmyndighetens två parter i enlighet med punkt 3l att besluta om de 
sänkningar av taken i budgetramen som är nödvändiga för att säkerställa att det fastställda 
taket för egna medel inte överskrids.

B. Årlig justering av budgetramen

Teknisk justering

16. Varje år innan budgetförfarandet för år n+1 genomförs kommer kommissionen att göra 
följande tekniska justering av budgetramen:

a) En förnyad värdering i priserna för år n+1 av taken och av de sammanlagda 
åtagandebemyndigandena respektive betalningsbemyndigandena.

b) En beräkning av den marginal som återstår under taket för egna medel.

Kommissionen kommer att utföra dessa tekniska justeringar med hjälp av en årlig deflator 
på 2 procent. 

Resultaten av dessa tekniska justeringar och de ekonomiska prognoser som ligger till grund 
för dem kommer att meddelas budgetmyndighetens två parter.
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Ingen annan teknisk justering för budgetåret i fråga kommer att göras, varken under loppet av 
året eller under följande år i form av efterföljande korrigeringar.

17. Om det konstateras att en medlemsstats samlade BNP för åren 2007–2009 avviker med 
mer än +/- 5 procent från den samlade BNP som beräknades när detta avtal utarbetades, 
kommer kommissionen i samband med den tekniska justeringen för 2011 att justera de
sammanhållningsmedel som avdelats för medlemsstaten och perioden i fråga. Den totala 
nettoeffekten av dessa justeringar får inte, vare sig den är positiv eller negativ, överstiga 
3 miljarder euro. Om nettoeffekten är positiv skall de totala tilläggsresurserna begränsas 
till det samlade underutnyttjandet av anslag för underrubrik 1B under år 2007–2010. 
Justeringarna kommer att fördelas jämnt över åren 2011–2013 och utgiftstaken för åren 
i fråga kommer att anpassas därefter.

Justeringar som hör ihop med budgetgenomförandet

18. Samtidigt med underrättelsen om den tekniska justeringen av budgetramen kommer 
kommissionen till budgetmyndighetens två parter att lämna sådana förslag till justering 
av de sammanlagda betalningsbemyndigandena som den finner nödvändiga med hänsyn 
till genomförandet, för att säkerställa en ordnad utveckling i förhållande till 
åtagandebemyndigandena. Europaparlamentet och rådet kommer att fatta beslut om 
dessa förslag före den 1 maj år n, i enlighet med punkt 3.

Aktualisering av prognoserna för betalningsbemyndiganden för perioden efter 2013

19. Prognoserna för betalningsbemyndiganden för perioden efter 2013 kommer att uppdateras 
av kommissionen år 2010. Vid denna uppdatering kommer kommissionen att ta hänsyn till det 
faktiska utnyttjandet av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden samt 
prognoserna för genomförandet. Hänsyn kommer också att tas till de regler som fastställts 
för att garantera att betalningsbemyndiganden utvecklas på ett ordnat sätt i förhållande till 
åtagandebemyndigandena, och prognoserna för utvecklingen av Europeiska unionens samlade 
bruttonationalinkomst (BNI).

Justeringar i samband med alltför stora offentliga underskott

20. Om budgetåtaganden som tillfälligt dragits in för Sammanhållningsfonden i samband med ett 
förfarande vid alltför stort offentligt underskott åter skall göras tillgängliga kommer rådet, på 
förslag av kommissionen och i enlighet med den berörda grundrättsakten, att besluta att dessa 
åtaganden skall överföras till följande år. Åtaganden som varit tillfälligt indragna år n får inte 
överföras längre än till år n+2. 

C. Revidering av budgetramen

21. Förutom den regelbundna tekniska justeringen och justeringen av villkoren för genomförande 
får budgetramen, på förslag från kommissionen och utan att taket för egna medel överskrids, 
revideras för att täcka de behov som uppstår i samband med oförutsedda händelser.
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22. Som regel skall ett förslag om revidering enligt punkt 21 läggas fram och antas innan 
budgetförfarandet inleds för året i fråga eller innan budgetförfarandet inleds för det första år 
som revideringen avser.

Ett beslut om revidering av budgetramen som motsvarar upp till 0,03 procent av Europeiska 
unionens BNI och som ligger inom marginalen för oförutsedda utgifter kommer att antas 
gemensamt av budgetmyndighetens två parter, i enlighet med punkt 3.

En revidering av budgetramen som överskrider 0,03 % av Europeiska unionens BNI och som 
ligger inom marginalen för oförutsedda utgifter kommer att antas gemensamt av 
budgetmyndighetens två parter, varvid rådet skall fatta beslut enhälligt.

23. Utan att detta påverkar punkt 40 kommer institutionerna att undersöka möjligheterna till en 
omfördelning av utgifterna mellan de program som faller under den rubrik som berörs av 
revideringen, särskilt på grundval av förväntat underutnyttjande av anslag. Målsättningen bör 
vara att inom taket för rubriken i fråga frigöra ett belopp som i förhållande till den nya 
planerade utgiften är väsentligt, både i absoluta tal och räknat i procent.

Institutionerna kommer att undersöka möjligheterna att utjämna effekten av en höjning av 
taket för en rubrik genom att sänka taket för en annan rubrik.

En revidering av budgetramen såvitt avser de obligatoriska utgifterna får inte leda till en 
nedsättning av det tillgängliga beloppet för de icke-obligatoriska utgifterna.

I samband med varje revidering skall det säkerställas att det föreligger ett lämpligt förhållande 
mellan åtaganden och betalningar.

D. Konsekvenser av att ett gemensamt beslut 
om justering eller revidering av budgetramen saknas

24. Om Europaparlamentet och rådet inte kan enas om den justering eller revidering av 
budgetramen som föreslagits av kommissionen, kommer de belopp som tidigare blivit 
fastställda efter den årliga tekniska justeringen att fortsätta att tillämpas som utgiftstak 
för året i fråga.

E. Reserven för katastrofbistånd

25. Reserven för katastrofbistånd är avsedd för att snabb hjälp skall kunna lämnas i syfte att täcka 
specifika stödbehov i tredje länder efter händelser som inte kunde förutses när budgeten 
upprättades, först och främst i form av humanitära insatser, men även civil krishantering och 
skydd då omständigheterna så kräver. Det årliga belopp som ingår i reserven är 221 miljoner 
euro i fasta priser för den period som budgetramen gäller.

Reserven förs in i Europeiska unionens allmänna budget i form av en avsättning. Motsvarande 
åtagandebemyndiganden kommer att föras in i budgeten, om så krävs, utöver de berörda 
utgiftstaken i bilaga I.
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När kommissionen finner det nödvändigt att använda reserven kommer den att lägga fram ett 
förslag till budgetmyndighetens två parter om överföring från reserven till berörda 
budgetposter.

Innan kommissionen lägger fram ett förslag om en överföring från reserven måste emellertid 
en undersökning av möjligheterna att omfördela anslag företas.

Samtidigt som kommissionen lägger fram förslag till överföring kommer den att inleda ett 
trepartsförfarande, eventuellt i förenklad form, för att inhämta godkännande från 
budgetmyndighetens två parter beträffande behovet av att använda reserven och det begärda 
beloppet. Sådana överföringar kommer att ske i enlighet med artikel 26 i budgetförordningen.

F. Europeiska unionens solidaritetsfond

26. Europeiska unionens solidaritetsfond är avsedd för att ekonomisk hjälp snabbt skall kunna 
ges till en medlemsstat eller ett kandidatland som drabbas av en större katastrof, i den mening 
som avses i grundrättsakten. Högst 1 miljard euro per år i löpande priser får avdelas för 
solidaritetsfonden. Minst en fjärdedel av dessa årliga medel kommer den 1 oktober varje år 
att vara tillgänglig för att täcka behov som uppkommer fram till årets slut. Den del av det 
årliga anslaget som förblir outnyttjad får inte överföras till det följande året.

I undantagsfall, och om de återstående medel som finns tillgängliga i fonden det år när 
katastrofen inträffat i den mening som avses i den berörda grundrättsakten inte är tillräckliga 
för att täcka det biståndsbelopp som bedöms nödvändigt av budgetmyndigheten, får 
kommissionen föreslå att mellanskillnaden finansieras med årliga medel som är tillgängliga 
för påföljande år. Fondens årliga belopp som förs in i budgeten för ett givet år får under inga 
omständigheter överstiga 1 miljard euro.

När de villkor för att använda medlen i solidaritetsfonden som anges i grundrättsakten är 
uppfyllda, kommer kommissionen att lägga fram ett förslag om att ta den i anspråk. Om det 
finns medel att omfördela under den rubrik där behovet av ytterligare medel uppstår skall 
kommissionen ta hänsyn till detta när den lägger fram det förslag som krävs, i enlighet med 
budgetförordningen, genom det lämpliga budgetinstrumentet. Beslutet om att ta medel från 
solidaritetsfonden i anspråk kommer att fattas gemensamt av budgetmyndighetens två parter 
enligt punkt 3.

Motsvarande åtagandebemyndiganden kommer vid behov att föras in i budgeten utöver 
utgiftstaken för de berörda rubrikerna i bilaga I.

Samtidigt som kommissionen lägger fram förslag om att ta medel från solidaritetsfonden i 
anspråk kommer den att inleda ett trepartsförfarande, om så krävs i förenklad form, för att 
inhämta godkännande från budgetmyndighetens två parter, av behovet av att använda 
solidaritetsfonden och av det begärda beloppet.

G. Flexibilitetsmekanismen

27. Flexibilitetsmekanismen, för vilken taket är 200 miljoner euro per år i löpande priser, är 
avsedd att för ett givet budgetår och upp till det angivna beloppet göra det möjligt att 
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finansiera klart definierade utgifter som inte kan finansieras inom taken för en eller flera av 
de andra rubrikerna. 

Den andel av det årliga anslaget som inte utnyttjas får föras över fram till år n+2. Om 
flexibilitetsmekanismen utnyttjas kommer man först att utnyttja överföringarna, i kronologisk 
ordning med de äldsta först. Den andel av det årliga anslaget från år n som inte utnyttjats 
år n+2 kommer att förfalla. 

Kommissionen kommer att lägga ett förslag om att använda flexibilitetsmekanismen efter det 
att den har undersökt alla möjligheter till omfördelning av anslag under den rubrik som berörs 
av de anslagsbehov som har tillkommit.

Förslaget kommer att avse principen om att utnyttja flexibilitetsmekanismen samt ange de 
behov och belopp som krävs. Förslaget för det berörda budgetåret får läggas fram under 
budgetförfarandet. Kommissionens förslag kommer att infogas i det preliminära 
budgetförslaget eller läggas fram tillsammans med det lämpliga budgetinstrumentet i 
enlighet med budgetförordningen.

Beslutet om att utnyttja flexibilitetsmekanismen kommer att fattas gemensamt av 
budgetmyndighetens två parter i enlighet med punkt 3. Överenskommelsen kommer att 
slutas inom ramen för det samrådsförfarande som avses i del C i bilaga II.

H. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter

28. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är avsedd att ge kompletterande 
stöd till arbetstagare som drabbas av effekterna av större strukturella förändringar i 
världshandelsmönstren för att underlätta deras återanpassning på arbetsmarknaden.

Det årliga belopp som avdelas för fonden får inte överstiga 500 miljoner euro i löpande priser 
och detta belopp får tas från outnyttjade marginaler under utgiftstaken för det föregående året 
samt från outnyttjade åtagandebemyndiganden som frigjorts under de två senaste åren, med 
undantag för sådana som ingår under rubrik 1B i budgetramen.

Anslagen kommer att föras in i Europeiska unionens allmänna budget i form av en avsättning 
enligt det sedvanliga budgetförfarandet så snart kommissionen funnit tillräckliga marginaler 
eller dragit tillbaka åtaganden i enlighet med andra stycket.

När i enlighet med den berörda grundrättsakten villkoren är uppfyllda för att utnyttja fonden 
kommer kommissionen att lägga fram ett förslag om detta. Beslutet om att utnyttja medel ur 
fonden kommer att fattas gemensamt av budgetmyndighetens två parter i enlighet med 
punkt 3.

Samtidigt som kommissionen lägger fram förslag om utnyttjande av medel ur fonden 
kommer den att inleda ett trepartsförfarande, om så krävs i förenklad form, för att inhämta 
godkännande från budgetmyndighetens två parter av behovet av att använda medel ur fonden 
och av det begärda beloppet, samt lägga fram ett förslag till budgetmyndighetens två parter 
om överföring till de berörda budgetposterna.
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Överföringar avseende fonden kommer att göras i enlighet med artikel 24.4 i 
budgetförordningen.

Motsvarande åtagandebemyndiganden kommer att föras in i budgeten under den berörda 
rubriken, om så krävs utöver de utgiftstak som anges i bilaga I.

I. Anpassning av budgetramen till följd av utvidgning av unionen

29. Om nya medlemsstater ansluter sig till Europeiska unionen under den period som omfattas 
av denna budgetram kommer Europaparlamentet och rådet, på kommissionens förslag och i 
enlighet med punkt 3, gemensamt att justera budgetramen för att ta hänsyn till det behov av 
medel som är resultatet av anslutningsförhandlingarna.

J. Period som täcks av budgetramen och 
konsekvenser om det inte finns någon gällande budgetram

30. Kommissionen kommer före den 1 juli 2011 att lägga fram förslag till en ny budgetram som 
skall gälla på medellång sikt.

Om budgetmyndighetens två parter inte kan enas om antagandet av en ny budgetram, och om 
den gällande budgetramen inte uttryckligen har avslutats av någon av parterna till detta avtal, 
kommer utgiftstaken för det sista året i den befintliga budgetramen att justeras enligt 
punkt 16, så att 2013 års utgiftstak hålls kvar på samma nivå räknat i fasta priser. Om nya 
medlemsstater ansluter sig till Europeiska unionen efter 2013 och om det anses vara 
nödvändigt kommer budgetramen att justeras för att ta hänsyn till resultaten av 
anslutningsförhandlingarna.

DEL II – FÖRBÄTTRING AV DET INTERINSTITUTIONELLA 
SAMARBETET UNDER BUDGETFÖRFARANDET

A. Förfarandet för det interinstitutionella samarbetet

31. Institutionerna är ense om att införa ett interinstitutionellt samarbetsförfarande för budgeten. 
Närmare föreskrifter för detta samarbete finns i bilaga II.

B. Upprättande av budgeten

32. Kommissionen kommer varje år att lägga fram ett preliminärt budgetförslag som svarar mot 
gemenskapens faktiska finansieringsbehov.

Kommissionen kommer att ta hänsyn till

a) de prognoser över behoven av medel från strukturfonderna som lämnas av 
medlemsstaterna,

b) kapaciteten för att utnyttja anslag och därvid sträva efter att vidmakthålla ett strikt 
förhållande mellan åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden,
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c) möjligheterna att ta nya politiska initiativ genom pilotåtgärder och/eller nya 
förberedande åtgärder eller att förlänga giltigheten av fleråriga åtgärder som löpt ut, 
efter en bedömning av förutsättningarna att få till stånd en grundrättsakt, i den mening 
som avses i artikel 49 i budgetförordningen (definition av grundrättsakt, villkor för när 
grundrättsakter skall krävas samt undantag),

d) behovet av att säkerställa en utveckling av utgifterna i förhållande till föregående 
budgetår som överensstämmer med budgetdisciplinens krav.

Det preliminära budgetförslaget kommer att åtföljas av verksamhetsförklaringar, som 
innehåller de uppgifter som krävs enligt artiklarna 27.3 och 33.2 d i budgetförordningen 
(uppgifter om mål och indikatorer samt uppgifter som tjänar som grund för utvärderingen).

33. Institutionerna kommer i möjligaste mån att undvika att föra in poster i budgeten som avser 
obetydliga belopp.

Budgetmyndighetens två parter förpliktar sig också att ta hänsyn till den bedömning av 
möjligheterna att genomföra budgeten som kommissionen lagt fram inom ramen för det 
preliminära budgetförslaget, och utifrån genomförandet av pågående års budget.

Innan rådet behandlar budgetförslaget för andra gången kommer kommissionen att sända en 
skrivelse till ordföranden för Europaparlamentets budgetutskott med kommentarer till hur de 
ändringar till budgetförslaget som Europaparlamentet infört vid sin första behandling kan 
genomföras i praktiken, och rådet kommer att tillsändas en kopia av denna skrivelse. 

Budgetmyndighetens båda parter kommer att beakta dessa kommentarer i samband med det 
samrådsförfarande som föreskrivs i del C i bilaga II.

Med hänsyn till betydelsen av sund ekonomisk förvaltning och de effekter som en betydande 
förändring av kontoplanen kan få för de rapporteringskrav som åligger kommissionens 
avdelningar under genomförandet av budgeten förpliktar sig budgetmyndighetens två parter 
att diskutera eventuella förslag till sådana ändringar med kommissionen i samband med 
samrådsförfarandet.

C. Klassificering av utgifter

34. Institutionerna anser att utgifter är obligatoriska om de är en nödvändig följd av fördragen 
eller av rättsakter som antagits i enlighet med dessa. 

35. När det gäller nya budgetposter eller budgetposter för vilka den rättsliga grunden har ändrats 
skall det preliminära budgetförslaget innehålla ett förslag till klassificering.

Om Europaparlamentet och rådet inte kan godta den klassificering som föreslås i det 
preliminära budgetförslaget kommer de att utreda klassificeringen av budgetposten med 
utgångspunkt från bilaga III. Institutionerna kommer att eftersträva en överenskommelse 
enligt samrådsförfarandet som avses i del C i bilaga II.
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D. Maximal ökningssats för icke-obligatoriska utgifter 
i det fall ingen budgetram har antagits

36. Utan att detta påverkar tillämpningen av punkt 13 första stycket har institutionerna enats om 
följande:

a) Det handlingsutrymme som Europaparlamentet får utnyttja på egen hand för 
tillämpningen av artikel 272.9 fjärde stycket i EG-fördraget och som uppgår till hälften 
av den maximala satsen, skall tillämpas från och med det budgetförslag som antas av 
rådet vid första behandlingen med beaktande av eventuella ändringsskrivelser till detta 
budgetförslag.

Den maximala satsen skall iakttas i den årliga budgeten, inklusive ändringsbudgetar. 
Utan att det påverkar fastställandet av en ny sats, kommer den del av den maximala 
satsen som eventuellt inte har utnyttjats att stå till förfogande och kunna användas när 
förslag till ändringsbudgetar övervägs.

b) Utan att detta påverkar led a skall också följande gälla: om det visar sig under 
budgetförfarandet att det för att öka de icke-obligatoriska utgifterna och för att 
förfarandet skall kunna slutföras, kan komma att krävas ett enhälligt beslut om en 
ny sats för betalningsbemyndiganden och/eller en ny sats för åtagandebemyndiganden, 
varvid den senare satsen kan fastställas på en annan nivå än den förra, kommer 
institutionerna att sträva efter att uppnå en överenskommelse mellan 
budgetmyndighetens två parter inom ramen för samrådsförfarandet som avses 
i del C i bilaga II.

E. Införande av finansiella bestämmelser i rättsakter

37. Rättsakter om fleråriga program som antas enligt medbeslutandeförfarandet kommer att 
innehålla en bestämmelse i vilken lagstiftaren fastställer programmets finansieringsram.

Detta belopp kommer att utgöra den särskilda referensen för budgetmyndigheten under det 
årliga budgetförfarandet.

Budgetmyndigheten förpliktar sig, liksom kommissionen när den lägger fram sitt preliminära 
budgetförslag, att inte avvika från detta belopp med mer än 5 % under hela programmets 
löptid annat än om det uppstår nya objektiva och varaktiga omständigheter som är precist och 
uttryckligen motiverade, med hänsyn tagen till de resultat som uppnåtts under genomförandet 
av programmen, särskilt med utgångspunkt från utvärderingar. Alla ökningar som görs på 
grund av sådana omständigheter skall ligga inom ramen för utgiftstaken för de berörda 
budgetrubrikerna, om inte annat sägs i det här avtalet angående användningen av vissa 
mekanismer. 

Denna punkt tillämpas inte på anslag för sammanhållningspolitiken som godkänts genom 
medbeslutandeförfarandet och som avdelats i förväg av medlemsstaterna, och där det 
fastställts en finansieringsram för hela programperioden.
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38. I rättsakter om fleråriga program som inte antas enligt medbeslutandeförfarandet kommer 
inget "belopp som bedöms vara nödvändigt" att förekomma.

Om rådet avser att införa en finansiell referens kommer detta endast att vara ett uttryck för 
lagstiftarens önskan och det kommer inte att påverka budgetmyndighetens befogenheter så 
som de anges i fördraget. När en sådan finansiell referens görs i en rättsakt kommer 
hänvisning alltid att ske till denna bestämmelse.

Om ett belopp har beslutats genom en överenskommelse enligt det samrådsförfarande som 
avses i den gemensamma förklaringen av Europaparlamentet, rådet och kommissionen av 
den 4 mars 19751, kommer det att betraktas som ett referensbelopp i den mening som avses 
i punkt 37 i detta avtal.

39. Den finansieringsöversikt som avses i artikel 28 i budgetförordningen kommer att vara ett 
finansiellt uttryck för det föreslagna programmets målsättningar och den kommer att innehålla 
en förfalloplan för programmets längd. Den kommer i förekommande fall att revideras i 
samband med att det preliminära budgetförslaget utarbetas, varvid hänsyn skall tas till i vilken 
utsträckning programmet har genomförts. Den reviderade finansieringsöversikten kommer att 
överlämnas till budgetmyndigheten tillsammans med det preliminära budgetförslaget och efter 
det att budgeten antagits.

40. Budgetmyndighetens två parter förbinder sig att inom gränserna för den maximala 
ökningssats för icke-obligatoriska utgifter som anges i punkt 13 respektera den nivå för 
åtagandebemyndiganden som fastställs i de berörda grundrättsakterna för strukturåtgärder, 
landsbygdens utveckling och Europeiska fiskerifonden.

F. Utgifter med avseende på fiskeavtalen

41. Institutionerna har enats om att finansiera utgifterna för fiskeavtalen enligt bestämmelserna 
som återges i bilaga IV.

G. Finansiering av den gemensamma utrikes-
och säkerhetspolitiken (GUSP)

42. För de utgifter för den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (nedan kallad GUSP) 
som belastar Europeiska gemenskapernas allmänna budget i enlighet med artikel 28 i 
fördraget om Europeiska unionen kommer institutionerna varje år att sträva efter att, inom 
ramen för samrådsförfarandet enligt del C i bilaga II och utifrån kommissionens preliminära 
budgetförslag, nå en överenskommelse om vilket belopp som skall föras in i gemenskapens 
budget för driftsutgifter och hur anslagen skall fördelas mellan de artiklar i budgetavdelningen 
för GUSP som föreslås i fjärde stycket i denna punkt. Om ingen överenskommelse nås anses 
det överenskommet att Europaparlamentet och rådet kommer att föra in samma belopp i 
budgeten som det i föregående års budget, eller det belopp som föreslås i det preliminära 
budgetförslaget, om detta är lägre.

                                               
1 EUT C 89, 22.4.1975, s. 1.
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Det totala beloppet för driftsutgifter för GUSP kommer fullt ut att tas upp i samma 
budgetkapitel (GUSP), och fördelas mellan de artiklar i detta kapitel som föreslås i fjärde 
stycket i denna punkt. Detta belopp är avsett att motsvara de faktiska, förutsebara behoven 
som beräknats vid upprättandet av det preliminära budgetförslaget enligt rådets årliga 
prognoser, samt en rimlig marginal för oförutsedda åtgärder. Inga medel kommer att avsättas 
i reserv. Varje artikel kommer att omfatta instrument som redan har antagits, instrument som 
är planerade men ännu ej antagna samt alla framtida, dvs. ännu ej planerade instrument som 
rådet kommer att anta under det berörda budgetåret.

Kommissionen har i enlighet med budgetförordningen behörighet att självständigt göra 
anslagsöverföringar mellan artiklarna inom budgetavdelningen för GUSP, så att de samlade 
anslagen för GUSP kan användas med den flexibilitet som bedöms nödvändig för att 
säkerställa att åtgärder inom GUSP kan genomföras snabbt. Om beloppet i budgetavdelningen 
för GUSP under ett budgetår är otillräckligt för att täcka de nödvändiga utgifterna kommer 
Europaparlamentet och rådet att på förslag av kommissionen enas om att omedelbart söka 
en lösning, med hänsyn tagen till punkt 25.

Inom budgetavdelningen för GUSP kan de artiklar där åtgärder inom GUSP skall tas upp ha 
följande lydelse:

– Krishantering, konfliktförebyggande, konfliktlösning och stabiliserande insatser, 
övervakning och genomförande av freds- och säkerhetsprocesser.

– Icke-spridning och nedrustning.

– Nödåtgärder.

– Förberedande åtgärder och uppföljningsåtgärder.

– Särskilda representanter för Europeiska unionen.

Institutionerna är eniga om att minst 1 740 miljoner euro kommer att ställas till förfogande 
för GUSP under perioden 2007–2013 och om att beloppet för åtgärder under den artikel 
som avses i tredje strecksatsen inte får överstiga 20 procent av totalbeloppet i 
budgetavdelningen för GUSP.

43. Rådets ordförandeskap kommer varje år att höra Europaparlamentet angående ett 
planeringsdokument som rådet skall upprätta och överlämna före den 15 juni det berörda 
året om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller GUSP, 
inbegripet de finansiella konsekvenserna för Europeiska unionens allmänna budget och en 
utvärdering av de åtgärder som inletts år n-1. Vidare kommer rådets ordförandeskap att hålla 
Europaparlamentet underrättat genom att minst fem gemensamma samrådsmöten hålls per år 
inom ramen för den politiska dialogen om GUSP, för vilka detaljerna skall beslutas senast vid 
det samrådsmöte som hålls inför rådets andra behandling. Deltagarna vid dessa möten skall 
vara följande:

– Europaparlamentet: de två berörda utskottens presidier,
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– Rådet: ambassadören (ordförande för kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik).

– Företrädare för kommissionen kommer också att sitta med vid dessa möten.

Rådet kommer varje gång det antar ett beslut inom GUSP som medför utgifter, att 
omedelbart och senast fem arbetsdagar efter det slutliga beslutet för varje enskilt fall meddela 
Europaparlamentet en uppskattning av de beräknade kostnaderna (finansieringsöversikt), 
särskilt dem som avser tidsram, personal, användning av lokaler och övrig infrastruktur, 
transportmedel, utbildningsbehov och säkerhetsarrangemang.

Kommissionen kommer en gång i kvartalet att underrätta budgetmyndigheten om 
genomförandet av åtgärder inom GUSP och om de finansiella prognoserna för återstoden 
av budgetåret.

DEL III – SUND EKONOMISK FÖRVALTNING 
AV EU-MEDEL

A. Garantera effektiv och integrerad intern kontroll av gemenskapsmedlen

44. Institutionerna är överens om vikten av att stärka den interna kontrollen utan att öka den 
administrativa bördan, vilket förutsätter en förenkling av den bakomliggande lagstiftningen. 
En sund ekonomisk förvaltning som syftar till en positiv revisionsförklaring kommer att 
prioriteras i detta sammanhang för medel som omfattas av delad förvaltning. Bestämmelser 
om detta kan när det är lämpligt fastställas i de berörda grundrättsakterna. Som en del av det 
utökade ansvaret för strukturfonderna och i enlighet med nationella författningskrav kommer 
relevanta revisionsmyndigheter i medlemsstaterna att göra en bedömning av huruvida 
förvaltnings- och kontrollsystemen är förenliga med gemenskapens regler och föreskrifter.

Medlemsstaterna åtar sig därför att utarbeta en årlig översikt på lämplig nationell nivå om 
tillgängliga revisioner och redovisningar.

B. Budgetförordningen

45. Institutionerna är eniga om att det interinstitutionella avtalet och budgeten kommer att 
genomföras enligt en sund ekonomisk förvaltning som utgår från principerna om sparsamhet, 
effektivitet, ändamålsenlighet, skydd av ekonomiska intressen, rimliga förvaltningskostnader 
och användarvänliga förfaranden. Institutionerna kommer att vidta lämpliga åtgärder i detta 
syfte, i synnerhet i den nya budgetförordning som bör antas i enlighet med det 
samrådsförfarande som fastställdes genom det gemensamma uttalandet av Europaparlamentet, 
rådet och kommissionen den 4 mars 1975, i samma anda som gjorde det möjligt att enas 
år 2002.

C. Budgetplanering

46. Två gånger om året, första gången i maj/juni (tillsammans med de dokument som åtföljer 
det preliminära budgetförslaget) och andra gången i december/januari (efter antagandet 
av budgeten), kommer kommissionen att lägga fram en fullständig budgetplanering för 
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rubrikerna 1A, 2 (miljö och fiske), 3A, 3B och 4 i budgetramen. I detta dokument, uppställt 
efter rubrik, politikområde och budgetpost, bör följande anges:

a) Gällande lagstiftning, med åtskillnad mellan fleråriga program och årliga åtgärder.

– För fleråriga program bör kommissionen ange enligt vilket förfarande de antagits 
(medbeslutandeförfarandet eller samrådsförfarandet), deras varaktighet, 
referensbeloppen och hur stor andel som tilldelas administrativa utgifter.

– För åtgärder som ryms inom ett budgetår (pilotprojekt, förberedande åtgärder och 
åtgärder som sköts av gemenskapsorgan) och åtgärder som finansieras inom 
ramen för kommissionens befogenheter bör kommissionen lämna fleråriga 
beräkningar och när det gäller pilotprojekt och förberedande åtgärder bör 
kommissionen ange de marginaler som lämnats under de tillåtna utgiftstaken 
enligt del D i bilaga II.

b) Förslag till lagstiftning som ännu inte antagits: Kommissionens förslag uppställda per 
budgetpost (lägsta nivån), kapitel och politikområde. En mekanism bör finnas för att 
uppdatera tabellerna varje gång ett nytt förslag antas så att budgetkonsekvenserna kan 
bedömas.

Kommissionen bör överväga sätt för korsvis hänvisning mellan budgetplaneringen och 
dess lagstiftningsplanering för att ge mer precisa och tillförlitliga prognoser. För varje 
lagstiftningsförslag bör kommissionen ange huruvida det tagits med i planeringen för 
maj−december eller inte. Budgetmyndigheten bör särskilt informeras om

a) alla nya rättsakter som antagits men inte tagits med i dokumentet för maj−december 
(med motsvarande belopp),

b) alla förslag till lagstiftning som lagts fram men inte tagits med i dokumentet för 
maj−december (med motsvarande belopp),

c) planerad lagstiftning enligt kommissionens årliga arbetsprogram för lagstiftning med 
angivande av åtgärder som kan ha en ekonomisk inverkan (ja/nej).

Vid behov bör kommissionen ange vilka ändringar i planeringen de nya lagstiftningsförslagen 
kräver.

På grundval av de uppgifter som tillhandahållits av kommissionen bör en utvärdering göras 
vid varje trepartsmöte, i enlighet med det här avtalet.

D. Gemenskapsorgan och Europaskolor

47. Kommissionen kommer vid utarbetandet av förslag om inrättande av nya organ att bedöma 
budgetkonsekvenserna för den berörda budgetrubriken. Utifrån dessa uppgifter och utan att 
det inverkar på lagstiftningsförfarandet för inrättandet av organet förbinder sig 
budgetmyndighetens båda parter att inom ramen för budgetsamarbetet i god tid nå en 
uppgörelse om finansieringen av organet.
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Ett liknande förfarande skall tillämpas när en ny Europaskola skall inrättas.

E. Justering av anslag till strukturfonderna, 
Sammanhållningsfonden, fonden för landsbygdens utveckling 

samt Europeiska fiskerifonden med hänsyn till omständigheterna 
vid genomförandet av budgeten

48. Om nya bestämmelser eller program för strukturfonderna, Sammanhållningsfonden, fonden 
för landsbygdens utveckling eller Europeiska fiskerifonden antas efter den 1 januari 2007, åtar 
sig budgetmyndighetens två parter att på kommissionens förslag godkänna att anslag överförs 
till påföljande år och därigenom höja de motsvarande utgiftstaken med belopp som motsvarar 
de outnyttjade anslagen under år 2007.

Europaparlamentet och rådet kommer i enlighet med punkt 3 att fatta beslut på grundval av 
kommissionens förslag om överföring av outnyttjade medel från 2007 före den 1 maj 2008.

F. Nya finansiella instrument

49. Institutionerna är eniga om att det är nödvändigt att införa samfinansieringsmekanismer för att 
stärka de hävstångseffekter Europeiska unionens budget för med sig genom en förstärkning av 
finansieringsincitamenten. 

De är också eniga om att främja utvecklingen av lämpliga fleråriga finansiella instrument 
vilka fungerar som katalysatorer för offentliga och privata investerare. 

När det preliminära budgetförslaget läggs fram kommer kommissionen att informera 
budgetmyndigheten om finansieringen från Europeiska Investeringsbanken, Europeiska 
Investeringsfonden och Europeiska banken för återuppbyggnad och utveckling till förmån 
för investeringar i forskning och teknisk utveckling, transeuropeiska nätverk samt små och 
medelstora företag.

___________
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BILAGA I

BUDGETRAM 2007–2013
(miljoner EUR i 
2004 års priser)

ÅTAGANDEBEMYNDIGANDEN 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Totalt
2007-2013

1. Hållbar tillväxt 51 267 52 415 53 616 54 294 55 368 56 876 58 303 382 139
1a Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning 8 404 9 097 9 754 10 434 11 295 12 153 12 961 74 098
1b Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning 42 863 43 318 43 862 43 860 44 073 44 723 45 342 308 041

2. Skydd och förvaltning av naturresurser 54 985 54 322 53 666 53 035 52 400 51 775 51 161 371 344
varav marknadsrelaterade utgifter och direktbetalningar 43 120 42 697 42 279 41 864 41 453 41 047 40 645 293 105

3. Meborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa 1 199 1 258 1 380 1 503 1 645 1 797 1 988 10 770
3a. Frihet, säkerhet och rättvisa 600 690 790 910 1 050 1 200 1 390 6 630
3b. Medborgarskap 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. Administration1) 6 633 6 818 6 973 7 111 7 255 7 400 7 610 49 800
6. Kompensationer 419 191 190 800

ÅTAGANDEMYNDIGHETEN TOTALT 120 702 121 473 122 564 122 952 124 007 125 527 127 091 864 316
i procent av BNI 1,10% 1,08% 1,07% 1,04% 1,03% 1,02% 1,01% 1,048%

BETALNINGSBEMYNDIGANDEN TOTALT 116 650 119 620 111 990 118 280 115 860 119 410 118 970 820 780
i procent av BNI 1,06% 1,06% 0,97% 1,00% 0,96% 0,97% 0,94% 1,00%
Marginal 0,18% 0,18% 0,27% 0,24% 0,28% 0,27% 0,30% 0,24%
Tak för egna medel i procent av BNI 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24% 1,24%

1) De pensionsutgifter som ingår i detta utgiftstak anges netto efter personalens bidrag till systemet, inom 500 miljoner EUR i 2004 års priser för perioden 2007-2013.
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BILAGA II
BUDGETSAMARBETE 

MELLAN INSTITUTIONERNA

A. Efter den tekniska justeringen av budgetramen för kommande budgetår men innan 
kommissionen fattar beslut om det preliminära budgetförslaget kommer ett trepartsmöte 
att hållas för överläggning om möjliga prioriteringar för det kommande budgetåret, mot 
bakgrund av kommissionens årliga politiska strategi. Vederbörlig hänsyn kommer att tas till 
institutionernas befogenheter samt till de behov som förutses för det kommande budgetåret och 
de följande år som omfattas av budgetramen. Om nya faktorer som kan ha en väsentlig och 
bestående inverkan på Europeiska unionens budget har uppstått sedan den ursprungliga 
budgetramen antogs kommer även dessa faktorer att beaktas. 

B. För de obligatoriska utgifterna kommer kommissionen, när den lägger fram sitt preliminära 
budgetförslag, att specificera

a) vilka anslag som har samband med ny eller planerad lagstiftning,

b) vilka anslag som härrör från tillämpningen av sådan lagstiftning som gällde vid tidpunkten 
för antagandet av den föregående budgeten.

Kommissionen kommer att göra en noggrann uppskattning av de finansiella konsekvenserna av 
gemenskapens förpliktelser på grundval av lagstiftningen. Om det är nödvändigt kommer 
kommissionen under budgetförfarandets gång att uppdatera sina uppskattningar. Den kommer 
att ställa all nödvändig dokumentation till budgetmyndighetens förfogande.

Kommissionen kan, om den finner det nödvändigt, lägga fram en särskild ändringsskrivelse till 
budgetmyndighetens två parter, i syfte att aktualisera de uppgifter som ligger till grund för 
beräkningarna av jordbruksutgifterna som återges i det preliminära budgetförslaget och/eller för 
att, mot bakgrund av de senaste tillgängliga uppgifterna om de fiskeavtal som är i kraft den 1 
januari budgetåret i fråga, justera beloppen och fördelningen av anslag som tagits upp 
i driftsbudgeten för de internationella fiskeavtalen och de anslag som tagits upp i reserven.

Den ändringsskrivelsen måste överlämnas till budgetmyndigheten före utgången av oktober 
månad.

Om ändringsskrivelsen når rådet senare än en månad före parlamentets första behandling 
kommer rådet i regel att behandla den vid sin andra behandling av budgetförslaget.

Budgetmyndighetens två parter kommer således, före rådets andra behandling av 
budgetförslaget, att sträva efter att uppfylla de nödvändiga villkoren för att ändringsskrivelsen 
skall kunna antas genom en enda behandling vid varje institution.

C. 1. Ett samrådsförfarande skall inrättas som skall gälla samtliga utgifter.

2. Syftet med samrådsförfarandet är att
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a) fullfölja debatten om utgifternas övergripande utveckling och, inom denna ram, om 
riktlinjerna för följande års budget med utgångspunkt från kommissionens preliminära 
budgetförslag,

b) försöka uppnå en överenskommelse mellan budgetmyndighetens två parter när det 
gäller

– de anslag som avses i punkt a och b i del B, inbegripet dem som föreslås i den 
särskilda ändringsskrivelsen som avses i den delen,

– de anslag som skall föras in i budgeten i syfte att täcka icke-obligatoriska utgifter, 
med beaktande av punkt 40 i detta avtal, och,

– i synnerhet, de frågor för vilka det på andra ställen i det här avtalet hänvisas till 
samrådsförfarandet.

3. Förfarandet kommer att inledas med ett trepartsmöte till vilket kallelse skall ske inom en 
sådan tid som gör det möjligt för institutionerna att försöka uppnå enighet senast vid den 
tidpunkt som rådet bestämt för att fastställa sitt budgetförslag.

Rådet och en delegation från Europaparlamentet kommer att samråda om trepartsmötets 
resultat, varvid även kommissionen deltar.

Om inte något annat bestäms under trepartsmötet, kommer samrådsmötet att hållas vid det 
sedvanliga mötet mellan samma deltagare den dag som rådet bestämt för budgetförslagets 
fastställande.

4. Om så krävs kan ett nytt trepartsmöte hållas före Europaparlamentets första behandling på 
skriftligt förslag av kommissionen eller efter en skriftlig begäran från antingen ordföranden 
för Europaparlamentets budgetutskott eller ordföranden i rådet (budget). Beslutet om 
huruvida detta trepartsmöte skall äga rum kommer att fattas gemensamt av institutionerna 
efter det att rådet antagit sitt budgetförslag, men innan Europaparlamentets budgetutskott 
röstat om ändringar vid sin första behandling.

5. Efter den första behandlingen av budgeten inom var och en av budgetmyndighetens 
två parter kommer institutionerna att fortsätta samrådsförfarandet i syfte att nå fram till en 
överenskommelse om såväl icke-obligatoriska som obligatoriska utgifter, och särskilt för att 
diskutera den särskilda ändringsskrivelse som avses i del B.

Ett trepartsmöte kommer att sammankallas för detta ändamål efter Europaparlamentets 
första behandling.

Resultaten av detta trepartsmöte kommer att diskuteras vid ett andra samrådsmöte som skall 
hållas samma dag som rådets andra behandling.

Om det behövs kommer institutionerna att fortsätta diskussionen om de icke-obligatoriska 
utgifterna efter rådets andra behandling.
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6. Vid dessa trepartsmöten kommer respektive institutions delegation att ledas av ordföranden 
för rådet (budget), ordföranden för parlamentets budgetutskott och kommissionens ledamot 
med ansvar för budgeten.

7. Budgetmyndighetens två parter kommer att vidta de åtgärder som är nödvändiga för att de 
resultat som uppnås under samrådsförfarandet skall iakttas under hela budgetförfarandet.

D. För att kommissionen skall ges tillräckligt med tid för att bedöma genomförandeaspekterna 
av de ändringar som budgetmyndigheten planerar, och där så krävs utforma eller förlänga 
förberedande åtgärder eller pilotprojekt, kommer budgetmyndighetens båda parter att 
underrätta kommissionen om sina avsikter på detta område i mitten av juni, så att en första 
diskussion kan äga rum vid samrådsmötet i samband med rådets första behandling. De följande 
steg i samrådsförfarandet som anges i del C kommer också att tillämpas, liksom 
de bestämmelser om genomförbarhet som tas upp i punkt 36 i det här avtalet.

Institutionerna enas vidare om att begränsa det totala beloppet för pilotprojekt 
till 40 miljoner euro per budgetår. De enas också om att begränsa det totala anslagsbeloppet för 
nya förberedande åtgärder till 50 miljoner euro per budgetår, samt om att åtaganden får ingås 
för högst 100 miljoner euro för alla förberedande åtgärder sammanlagt.

___________
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BILAGA III

KLASSIFICERING AV UTGIFTER

RUBRIK 1 Hållbar tillväxt

1A Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning
Icke-obligatoriska 

utgifter 
(”icke-obl.”)

1B Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning Icke-obl.
RUBRIK 2 Bevarande och förvaltning av naturresurserna Icke-obl.

Utom
sådana utgifter för den gemensamma jordbrukspolitiken som 
avser marknadsutgifter och direktstöd, inklusive 
marknadsutgifter för fiske och fiskeavtal med tredje man

Obligatoriska 
utgifter 
(”obl.”)

RUBRIK 3 Medborgarskap, frihet, säkerhet och rättvisa Icke-obl.
3A Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa Icke-obl.
3B Medborgarskap Icke-obl.

RUBRIK 4 EU som global partner Icke-obl.
Utom

utgifter för internationella avtal som Europeiska unionen 
slutit med tredje part obl.

bidrag till internationella organisationer och institutioner obl.
medel till lånegarantifonden obl.

RUBRIK 5 Administration Icke-obl.
Utom 

pensioner och avgångsvederlag obl.
ersättningar och diverse bidrag när tjänsten upphör obl.
kostnader för juridisk hjälp obl.
skadestånd obl.

RUBRIK 6 Kompensationer obl.

___________
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BILAGA IV
FINANSIERING AV UTGIFTER SOM FÖLJER AV FISKEAVTALEN

A. Utgifterna för fiskeavtalen finansieras genom två budgetrubriker inom politikområdet Fiske 
(enligt den verksamhetsbaserade kontoplanen):

a) Internationella fiskeavtal (11 03 01),

b) Bidrag till internationella organisationer (11 03 02).

Alla belopp som hänför sig till avtal eller protokoll som är i kraft den 1 januari budgetåret i 
fråga kommer att föras upp under rubrik 11 03 01. Belopp som gäller samtliga nya avtal eller 
avtal som kan komma att förnyas men som träder i kraft senare än den 1 januari budgetåret i 
fråga kommer att föras upp under rubrik 40 02 41 02 – Reserver/differentierade anslag 
(obligatoriska utgifter).

B. Europaparlamentet och rådet kommer, på grundval av kommissionens förslag och inom 
ramen för det samrådsförfarande som avses i bilaga II, att sträva efter att komma överens om 
de belopp som skall föras upp i budgeten respektive i reserven.

C. Kommissionen förpliktar sig att regelbundet informera Europaparlamentet om förberedelserna 
för och utvecklingen av förhandlingarna, inbegripet deras effekter på budgeten.

Inom ramen för lagstiftningsprocessen på området för fiskeavtal förpliktar sig institutionerna 
att göra allt för att alla förfaranden genomförs med minsta möjliga dröjsmål.

Om de anslag som avsatts för fiskeavtalen, inbegripet reserven, skulle visa sig otillräckliga, 
kommer kommissionen att förse budgetmyndigheten med de uppgifter som behövs för att i 
form av ett trepartsmöte, eventuellt i förenklad form, diskutera orsakerna till denna situation 
och vilka åtgärder som skulle kunna vidtas enligt de fastställda förfarandena. Vid behov 
kommer kommissionen också att föreslå lämpliga åtgärder.

Kommissionen kommer varje kvartal att förse budgetmyndigheten med detaljerade uppgifter 
om hur de gällande avtalen tillämpas samt med ekonomiska prognoser för återstoden av året.

___________
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FÖRKLARINGAR

1. KOMMISSIONENS FÖRKLARING OM BEDÖMNINGEN AV HUR DET 
INTERINSTITUTIONELLA AVTALET FUNGERAR

Enligt punkt 7 i det interinstitutionella avtalet kommer kommissionen att utarbeta en rapport 
om hur det interinstitutionella avtalet fungerar före slutet av 2009, i förekommande fall 
åtföljd av förslag till ändringar.

2. FÖRKLARING OM PUNKT 27 I DET INTERINSTITUTIONELLA AVTALET

I samband med det årliga budgetförfarandet kommer kommissionen att upplysa 
budgetmyndigheten om vilket belopp som är tillgängligt för flexibilitetsmekanismen enligt 
punkt 27.

Varje beslut om att belasta flexibilitetsmekanismen med över 200 miljoner euro kommer att 
kräva ett beslut om överföring.

3. FÖRKLARING OM ÖVERSYN AV BUDGETRAMEN

1. I enlighet med Europeiska rådets slutsatser har kommissionen uppmanats att 
genomföra en fullständig och omfattande översyn som täcker alla aspekter på EU:s 
utgifter, inbegripet den gemensamma jordbrukspolitiken, och på inkomster, bland 
annat Förenade kungarikets rabatt, och lägga fram rapport om detta 2008−2009. 
Denna översyn bör åtföljas av en bedömning av hur det interinstitutionella avtalet 
fungerar. Europaparlamentet kommer under alla faser att medverka i översynen i 
enlighet med följande bestämmelser:

– Under behandlingsfasen efter det att kommissionens översyn lagts fram kommer 
man att se till att lämpliga diskussioner förs med Europaparlamentet på grundval av 
den normala politiska dialogen mellan institutionerna samt att Europaparlamentets 
ståndpunkter vederbörligen beaktas.

– I enlighet med sina slutsatser från december 2005 kan Europeiska rådet "fatta beslut 
i alla frågor som översynen omfattar". Europaparlamentet kommer att medverka i 
alla formella uppföljningsåtgärder i enlighet med relevanta förfaranden och med 
fullt iakttagande av de rättigheter det åtnjuter enligt dessa.

2. Kommissionen åtar sig, som en del av de samrådsförfaranden och överväganden som 
föregår översynen, att vid analys av situationen utgå ifrån de ingående diskussioner 
som den skall föra med Europaparlamentet. Kommissionen noterar också 
Europaparlamentets avsikt att sammankalla en konferens med Europaparlamentet och 
de nationella parlamenten för att se över systemet med egna medel. Resultatet av 
sådana konferenser kommer att ses som ett bidrag till den samrådsprocessen. Det 
förutsätts att kommissionen lägger fram sina förslag helt på eget ansvar.

4. FÖRKLARING OM DEMOKRATISK KONTROLL OCH ENHETLIGHET I DE 
EXTERNA ÅTGÄRDERNA

Europaparlamentet, rådet och kommissionen bekräftar behovet av att rationalisera de olika 
instrumenten för externa åtgärder. De är eniga om att en sådan rationalisering av 
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instrumenten innebär att Europeiska unionens åtgärder blir mer enhetliga och snabbare kan 
sättas in, men att den inte bör påverka vare sig den lagstiftande myndighetens befogenheter 
– särskilt inte med tanke på vikten av politisk kontroll vid strategiska vägval – eller 
budgetmyndighetens befogenheter. De tillämpliga bestämmelserna bör avspegla dessa 
principer och vid behov inbegripa det nödvändiga politiska innehållet och en vägledande 
fördelning av medel samt vid behov en översynsklausul för att bedöma genomförandet av 
förordningen inom högst tre år.

När det gäller grundrättsakter som antagits enligt medbeslutandeförfarandet kommer 
kommissionen att systematiskt informera och rådgöra med Europaparlamentet och rådet 
genom att sända utkast till strategiska landrapporter, regionala rapporter och tematiska 
rapporter.

När rådet beslutar om att låta ansökarländer bli kandidatländer under den period som 
omfattas av det interinstitutionella avtalet kommer kommissionen att utarbeta och tillställa 
Europaparlamentet och rådet en vägledande flerårig ram enligt artikel 4 i förordningen om 
upprättande av ett instrument för stöd inför anslutningen för att ta hänsyn till de utgifter 
beslutet medför.

Kommissionen kommer i det preliminära budgetförslaget att lämna en kontoplan som 
tillgodoser budgetmyndighetens befogenheter i fråga om externa åtgärder.

5. KOMMISSIONENS FÖRKLARING OM DEMOKRATISK KONTROLL OCH 
ENHETLIGHET I DE EXTERNA ÅTGÄRDERNA

Kommissionen åtar sig att föra en löpande dialog med Europaparlamentet om innehållet i 
utkasten till strategiska landrapporter, regionala rapporter och tematiska rapporter samt att ta 
vederbörlig hänsyn till Europaparlamentets hållning när strategierna genomförs.

Dialogen kommer även att omfatta diskussioner om att låta ansökarländer bli kandidatländer 
under den period som omfattas av det interinstitutionella avtalet.

6. FÖRKLARING OM ÖVERSYNEN AV BUDGETFÖRORDNINGEN

Inom ramen för översynen av budgetförordningen åtar sig institutionerna att förbättra 
genomförandet av budgeten samt att tydliggöra fördelarna med gemenskapsfinansiering och 
se till att medborgarna får större utbyte av denna, utan att de framsteg som har uppnåtts vid 
omarbetningen för 2002 äventyras. Under slutskedet i förhandlingarna om omarbetning av 
budgetförordningen och dess genomförandebestämmelser kommer de också att i möjligaste 
mån eftersträva lämplig jämvikt mellan skyddet av de ekonomiska intressena och principen 
om proportionalitet i de administrativa kostnaderna, liksom användarvänliga förfaranden.

Översynen av budgetförordningen kommer att utföras på grundval av det ändrade förslag 
från kommissionen i enlighet med det samrådsförfarande som fastställdes genom 
Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring av den 4 mars 1975 
och i vars anda överenskommelse kunde ske 2002. Institutionerna kommer även att 
eftersträva ett nära och konstruktivt interinstitutionellt samarbete, så att man snabbt kan anta 
genomförandebestämmelser, förenkla förfarandena för finansiering och garantera ett gott 
skydd av gemenskapens ekonomiska intressen. 
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Europaparlamentet och rådet är fast beslutna att avsluta förhandlingarna om 
budgetförordningen, så att den om möjligt kan träda i kraft den 1 januari 2007.

7. KOMMISSIONENS FÖRKLARING OM ÖVERSYNEN AV BUDGETFÖRORDNINGEN

I samband med översynen av budgetförordningen åtar sig kommissionen att

– informera Europaparlamentet och rådet om den i ett förslag till rättsakt anser det vara 
nödvändigt att avvika från budgetförordningens bestämmelser och då ange de 
särskilda skälen till detta,

– med vederbörligt beaktande av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna 
säkerställa att regelbundna konsekvensanalyser görs av viktiga lagförslag och 
betydande ändringar av sådana.

8. FÖRKLARING OM NYA FINANSIELLA INSTRUMENT

Europaparlamentet och rådet uppmanar kommissionen och Europeiska Investeringsbanken 
(EIB) att inom sina respektive behörighetsområden föreslå att man

– i enlighet med slutsatserna från Europeiska rådet i december 2005 ökar EIB:s 
kapacitet för utlåning och garantier i samband med forskning och utveckling under 
perioden 2007−2013 med högst 10 miljarder euro, där EIB:s andel skall uppgå till 
högst 1 miljard euro ur finansieringsinstrumentet för riskdelning,

– stärker de gemensamma instrumenten för transeuropeiska nät samt för små och 
medelstora företag med lån och garantier på cirka 20 miljarder euro för lån respektive 
30 miljarder euro för garantier, där EIB:s andel skall uppgå till högst 0,5 miljard euro 
ur reserverna (transeuropeiska nät) respektive 1 miljard euro (konkurrenskraft och 
innovation). 

9. EUROPAPARLAMENTETS FÖRKLARING OM FRIVILLIG MODULERING

Europaparlamentet noterar Europeiska rådets slutsatser från december 2005 om frivillig 
modulering från marknadsrelaterade utgifter och direkt betalningar av den gemensamma 
jordbrukspolitiken till landsbygdsutveckling med högst 20 % samt minskningar av de 
marknadsrelaterade utgifterna. När de närmare bestämmelserna om denna modulering 
fastställs i de berörda rättsakterna kommer Europaparlamentet att kontrollera 
bestämmelsernas förenlighet med EU:s grundläggande principer, däribland 
konkurrensreglerna och andra bestämmelser. Europaparlamentet reserverar sig 
för närvarande mot resultatet av förfarandet. Det anser att frågan om samfinansiering 
av jordbrukspolitiken bör utredas i samband med översynen år 2008–2009. 

10. KOMMISSIONENS FÖRKLARING OM FRIVILLIG MODULERING

Kommissionen noterar punkt 62 i Europeiska rådets slutsatser från december 2005 enligt 
vilken medlemstaterna får överföra ytterligare belopp från marknadsrelaterade utgifter och 
direktbetalningar av den gemensamma jordbrukspolitiken till landsbygdsutveckling med 
högst 20 procent av de belopp som tillfaller dem i form av marknadsrelaterade utgifter och 
direktbetalningar.
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När kommissionen utarbetar de närmare bestämmelserna om denna modulering i de berörda 
rättsakterna kommer den att möjliggöra frivillig modulering och samtidigt vidta alla åtgärder 
för att se till att systemet återspeglar de grundläggande principerna för 
landsbygdsutvecklingspolitiken så väl som möjligt.

11. EUROPAPARLAMENTETS FÖRKLARING OM NATURA 2000

Europaparlamentet är bekymrat över Europeiska rådets slutsatser från december 2005 om 
att minska utgifterna för landsbygdens utveckling i den gemensamma jordbrukspolitiken och 
de följder det får för gemenskapens samfinansiering av programmet Natura 2000. 
Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utvärdera konsekvenserna av 
bestämmelserna innan några nya förslag läggs. Europaparlamentet anser att lämplig vikt 
bör läggas vid att införliva Natura 2000 med strukturfonderna och fonderna för 
landsbygdsutveckling. I egenskap av part i den lagstiftande myndigheten reserverar sig 
Europaparlamentet mot följderna av förfarandet.

12. EUROPAPARLAMENTETS FÖRKLARING OM PRIVAT SAMFINANSIERING OCH 
MOMS FÖR SAMMANHÅLLNING, TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING

Europaparlamentet noterar Europeiska rådets slutsatser från december 2005 avseende det 
gradvisa genomförandet av automatiskt frigörande år n+3. Europaparlamentet uppmanar 
kommissionen att den, när den i de berörda rättsakterna fastställer närmare bestämmelser 
om tillämpningen av denna regel, ser till att det finns gemensamma regler om privat 
samfinansiering och moms när det gäller åtgärderna för sammanhållning för tillväxt och 
sysselsättning. 

13. EUROPAPARLAMENTETS FÖRKLARING OM FINANSIERING AV OMRÅDET MED 
FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA

Europaparlamentet anser att kommissionen när den lägger fram det preliminära 
budgetförslaget bör göra en noggrann bedömning av den verksamhet som planeras avseende 
området med frihet, säkerhet och rättvisa och att finansieringen av denna verksamhet bör 
diskuteras enligt de förfaranden som anges i bilaga II i det interinstitutionella avtalet.

_______________
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Europaparlamentets beslut av den 18 december 2008 om ett ändringsförslag till det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (2008/2320(ACI)) –
Betänkande Jo Leinen
(Preliminär version)

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning1, särskilt punkt 25,

– med beaktande av kommissionens ändringsförslag till det interinstitutionella avtalet av 
den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin 
och sund ekonomisk förvaltning (KOM(2008)0834),

– med beaktande av sin resolution av den 18 december 2008 om ett ändringsförslag till det 
interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning2,

– med beaktande av artiklarna 120.1 och 43.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0509/2008), 
och av följande skäl:

A. Budgetutskottet rekommenderar att det föreslagna ändringsförslaget till ovan nämnda 
interinstitutionella avtal av den 17 maj 2006 ska antas.

B. Ändringsförslaget föranleder inga problem med avseende på fördragen eller 
Europaparlamentets arbetsordning.

1. Europaparlamentet godkänner det ändringsförslag till det interinstitutionella avtalet mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning (2007–2013) som bifogas detta beslut.

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut och 
bilagan till rådet och kommissionen.

                                               
1 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
2 Antagna texter, P6_TA-PROV(2008)0618.
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Bilaga
Ändring till det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och 

kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning 

Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och kommissionen har enats om detta 

ändringsförslag av följande skäl: 

1) Den senaste utvecklingen av livsmedels- och råvarupriserna har lett till oro, särskilt vad 
gäller prisernas inverkan på utvecklingsländerna. Kommissionen föreslog att en ny 
mekanism skulle inrättas för att hantera de kraftigt stigande livsmedelspriserna i 
utvecklingsländerna1, och budgetmyndighetens två grenar enades vid förlikningsmötet den 
21 november 2008 om att ta en del av finansieringen till denna mekanism från reserven för 
katastrofbistånd.

2) Eftersom resterande belopp för reserven för katastrofbistånd för 2008 är otillräckligt för att 
täcka livsmedelsmekanismens behov, bör beloppet till reserven öka så att den kan bidra till 
finansieringen av livsmedelsmekanismen.

3) För att lösa den exceptionella situationen bör reserven för katastrofbistånd som en 
engångsåtgärd och undantagsvis ökas till 479 218 000 EUR i löpande priser för 2008.

4) Punkt 25 i det interinstitutionella avtalet om budgetdisciplin och sund ekonomisk 
förvaltning bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

I punkt 25 ska följande mening läggas till i första stycket: 

”Detta belopp ska undantagsvis ökas till 479 218 000 EUR för 2008 i löpande priser.”
Utfärdat i Strasbourg den 18 december 2008

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar På kommissionens vägnar

Ordförande Ordförande Ordförande

                                               
1 KOM(2008)0450.
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Europaparlamentets resolution av den 13 december 2006 om institutionella aspekter på 
Europeiska unionens förmåga att integrera nya medlemsstater (2006/2226(INI)) –
Betänkande Alexander Stubb

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 49 i EG-fördraget,

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådets möte i Köpenhamn i 
juni 1993, i Madrid i december 1995, i Luxemburg i december 1997, i Thessaloniki i 
juni 2003, och i Bryssel i december 2004, i juni 2005 och juni 2006,

– med beaktande av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna,

– med beaktande av 2005 års strategidokument för utvidgningen från kommissionen 
(KOM(2005)0561),

– med beaktande av sin resolution av den 12 januari 2005 om fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa1,

– med beaktande av sin resolution av den 28 september 2005 om inledandet av förhandlingar 
med Turkiet2,

– med beaktande av förhandlingsramarna för Turkiet och Kroatien som rådet antog den 
3 oktober 2005,

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2006 om perioden av eftertanke: struktur, 
teman och ramar för en utvärdering av debatten om Europeiska unionen3,

– med beaktande av sin resolution av den 16 mars 2006 om kommissionens strategidokument 
inför utvidgningen (2005)4,

– med beaktande av sin resolution av den 14 juni 2006 om nästa steg under perioden av 
eftertanke och analys om Europas framtid5,

– med beaktande av sin resolution av den 27 september 2006 om Turkiets framsteg inför 
anslutningen6,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0393/2006), och 
av följande skäl:

A. Vid sitt möte i Thessaloniki den 19-20 juni 2003 gav Europeiska rådet tydligt uttryck för ett 
europeiskt perspektiv för länderna på västra Balkan, med EU-medlemskap för dessa länder 
som slutmål (Tessalonikiagendan).

                                               
1 EUT C 247 E, 6.10.2005, s. 88.
2 EUT C 227 E, 21.9.2006, s. 163.
3 EUT C 287 E, 24.11.2006, s. 306.
4 Antagna texter, P6_TA(2006)0096.
5 Antagna texter, P6_TA(2006)0263.
6 Antagna texter, P6_TA(2006)0381.
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B. Europeiska rådet bekräftade vid sitt möte den 16-17 juni 2005 sitt åtagande att fullt ut 
genomföra Thessalonikiagendan, och bekräftade vid sitt möte den 15-16 juni 2006 sin avsikt 
att respektera de åtaganden som gjorts gentemot länderna i sydöstra Europa (Turkiet och 
Kroatien såsom länder med vilka förhandlingar har inletts, f.d. jugoslaviska republiken 
Makedonien/FYROM såsom kandidatland samt övriga länder i västra Balkan såsom möjliga 
kandidatländer) i fråga om utvidgningen samtidigt som det underströk behovet att se till att 
unionen fungerar politiskt, ekonomiskt och institutionellt medan utvidgningen pågår.

C. Den 3 oktober 2005 inledde rådet formellt anslutningsförhandlingar med Turkiet och 
Kroatien.

D. Vid sitt möte den 15–16 december 2005 gav rådet f.d. jugoslaviska republiken Makedonien 
(FYROM) status som kandidatland.

E. Iakttagandet av samtliga Köpenhamnskriterier har varit utgångspunkten för medlemskap i EU 
sedan 1993 och bör även vara det vid framtida utvidgningar.

F. I Köpenhamnskriterierna betonas även betydelsen av unionens förmåga att ta emot nya 
medlemmar utan att den europeiska integrationen förlorar i kraft.

G. EU:s institutionella förmåga att integrera nya medlemsstater har i stigande grad blivit föremål 
för diskussion i samband med utvidgningar efter Bulgariens och Rumäniens tillträde.

H. I sin ovannämnda resolution om kommissionens strategidokument inför utvidgningen (2005) 
inbjöd parlamentet kommissionen att senast vid utgången av 2006 lägga fram en rapport i 
vilken den redogör för de principer som EU:s absorptionsförmåga baseras på.

I. Europeiska rådet beslutade vid sitt möte den 15–16 juni 2006 att ”man när utvidgningstakten 
bestäms måste ta hänsyn till unionens förmåga att ta in nya medlemmar” och att det vid sitt 
möte i december 2006 skall diskutera ”alla aspekter av framtida utvidgningar, bland annat 
unionens förmåga att ta in nya medlemmar och ytterligare sätt att förbättra 
utvidgningsprocessens kvalitet på grundval av de positiva erfarenheter som hittills gjorts”. 
Denna diskussion skall ha som utgångspunkt en rapport om alla relevanta aspekter som rör 
unionens absorptionsförmåga som kommissionen skall presentera tillsammans med sin årliga 
rapport om utvidgningen och föranslutningsprocessen.

J. Enligt Europeiska rådet bör denna rapport även innehålla en redogörelse för medborgarnas 
uppfattning om utvidgningen nu och i framtiden samt beakta nödvändigheten att förklara 
utvidgningsprocessen på ett lämpligt sätt till allmänheten inom EU.

K. Enligt ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet möte i Bryssel den 16–17 december 
2004 ”kan anslutningsförhandlingar som ännu inte har inletts med kandidatstater vilkas 
anslutning kan få betydande finansiella konsekvenser inte slutföras förrän finansieringsramen 
från och med 2014 har fastställts, tillsammans med eventuella finansiella följdreformer”.

L. Begreppet integrationsförmåga innehåller i sig en utmaning att anpassa EU till de nya 
medlemsstaterna. Denna utmaning kvarstår, i synnerhet efter det att Frankrike och 
Nederländerna förkastat konstitutionsfördraget eftersom detta fördrag skulle ha gjort det 
möjligt för EU att fungera på ett effektivt och demokratiskt sätt, med den kvarstående 
utmaningen att ta itu med de ekonomiska resurserna.



PE423.766v01-00 228/373 DV\779820SV.doc

SV

M. Det pågår en diskussion om EU:s så kallade ”absorptionsförmåga” när det gäller framtida 
utvidgningar.

N. Kommissionens ordförande har inför parlamentet förklarat att han anser att de institutionella 
frågorna bör lösas innan någon ytterligare utvidgning tar vid, och har uttryckt sin förhoppning 
om att denna lösning, såsom den fastställdes vid Europeiska rådets möte den 15-16 juni 2006, 
kan uppnås före utgången av 2008 och därmed tillåta EU att respektera sina åtaganden 
gentemot de länder som inlett förhandlingar liksom de för vilka det förespeglat möjligheten 
till anslutning.

O. En institutionell lösning av detta slag behövs framför allt för att bibehålla takten i den 
europeiska integrationen, såsom medlemsstaternas stats- och regeringschefer noterade vid 
Europeiska rådets möte i Köpenhamn 1993.

1. Europaparlamentet påpekar att utvidgningen har tenderat att stärka unionen, främja dess 
ekonomiska tillväxt, stärka dess roll i internationellt hänseende och påskynda utvecklingen av 
EU:s politik inom nya områden.

2. Europaparlamentet erinrar om att begreppet ”absorptionsförmåga” användes för första gången 
1993 då Europeiska rådet vid sitt möte i Köpenhamn erkände att vid sidan om de politiska och 
ekonomiska kriterier som kandidatländerna måste uppfylla för att kunna tillträda unionen 
utgör även ”unionens förmåga att ta emot nya medlemmar, utan att takten i den europeiska 
integrationen blir lidande en viktig faktor som ligger i både EU:s och kandidatländernas 
allmänna intresse”.

3. Europaparlamentet erinrar om att även om varje utvidgning av unionen har medfört ändringar 
av dess institutionella, politiska och ekonomiska ramar har dessa ändringar inte varit 
tillräckliga för att säkra effektiviteten i unionens beslutsfattande.

4. Europaparlamentet anser att termen ”absorptionsförmåga” är missvisande eftersom EU på 
intet sätt ”absorberar” sina medlemmar, och föreslår därför att den ersätts med termen 
”integrationsförmåga” som på ett bättre sätt ger uttryck för innebörden av EU-medlemskap.

5. Europaparlamentet understryker att ”integrationsförmåga” inte är ett nytt kriterium för 
kandidatländerna att uppfylla utan en förutsättning för att utvidgningen skall lyckas och för att 
den europeiska integrationsprocessen skall fördjupas. Ansvaret för att förbättra 
”integrationskapaciteten” ligger hos EU och inte hos kandidatländerna.

6. Europaparlamentet anser att ”integrationskapacitet” efter utvidgningen innebär att

– EU:s institutioner kan fungera som de skall och fatta beslut på ett effektivt och 
demokratiskt sätt och i enlighet med de specifika förfaranden de har att följa,

– EU:s ekonomiska resurser räcker till för att finansiera dess verksamhet,

– unionen kan fortsätta att utveckla sin politik på ett framgångsrikt sätt och att uppnå sina 
målsättningar och därmed förverkliga sitt politiska syfte.

7. Europaparlamentet anser att unionen måste, för att säkra sin integrationsförmåga, besluta om 
omfattningen av och innehållet i de reformer som den måste genomdriva innan ytterligare 
medlemsstater kan ansluta sig. Detta förutsätter en utvärdering som måste göras kontinuerligt 
under utvidgningsprocessens alla faser, med hänsyn tagen till den möjliga inverkan som nya 
medlemsstater kan ha på dess institutionella, ekonomiska och beslutsmässiga förmåga.
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8. Europaparlamentet erkänner att EU idag står inför svårigheter att uppfylla sina åtaganden 
gentemot länderna i sydöstra Europa på grund av att dess institutionella, ekonomiska och 
politiska struktur är otillräcklig för ytterligare utvidgningar och måste förbättras.

Integrationskapacitetens institutionella aspekter

9. Europaparlamentet understryker att innan ytterligare utvidgning tar vid är det av 
grundläggande betydelse att EU reformeras så att den kan fungera på ett mer effektivt, öppet 
och demokratiskt sätt. Följande institutionella reformer är därför nödvändiga:

a) Ett nytt system för kvalificerad majoritetsröstning bör antas som ger rådet bättre möjlighet 
att fatta beslut.

b) En rejäl utökning bör ske av de politikområden som är föremål för kvalificerad 
majoritetsomröstning.

c) Europaparlamentet bör ges betydligt större möjlighet att delta i budget- och 
lagstiftningsarbetet på lika villkor med rådet.

d) Rotationssystemet för Europeiska rådets ordförandeskap bör ändras.

e) En befattning som utrikesminister bör inrättas.

f) Kommissionens sammansättning bör ändras utöver vad som föreskrivs i Nicefördraget.

g) Kommissionens ordförandes roll och demokratiska legitimitet bör stärkas genom att han/hon 
väljs av Europaparlamentet.

h) EG-domstolens domsrätt bör utvidgas till att omfatta unionens samtliga 
verksamhetsområden, inklusive övervakningen av respekten för de grundläggande 
rättigheterna.

i) Mekanismer bör skapas för att involvera medlemsstaternas parlament i granskningen av 
EU:s åtgärder.

j) Mer flexibla arrangemang bör införas som svar på den växande möjligheten att inte alla 
medlemsstater kan eller vill föra politiken på vissa områden vidare på samma gång.

k) Förfarandet för att göra ändringar i fördragen bör ändras i syfte att göra det enklare och mer 
effektivt och för att stärka det demokratiska tillvägagångssättet liksom insynen och 
öppenheten.

l) ”Pelarstrukturen” bör avskaffas och ersättas med ett verksamhetsfält med enhetlig struktur 
och rättslig status.

m)En klausul bör införas som ger medlemsstaterna möjlighet att lämna EU.

n) De värderingar som ligger till grund för EU, liksom dess målsättningar, bör definieras klart 
och tydligt.

o) EU:s befogenheter och de principer som ligger till grund för såväl unionens åtgärder som 
dess förbindelser med medlemsstaterna bör definieras klart och tydligt.
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p) Insynen i EU:s förfaranden för beslutfattande bör stärkas, i första hand genom offentlig 
granskning av rådets verksamhet i egenskap av lagstiftande myndighet.

q) De instrument med vilka EU utövar sina befogenheter bör definieras klart och tydligt och 
därtill förenklas.

Parlamentet påpekar att alla dessa reformer redan ingår i konstitutionsfördraget och att om 
de genomförs skulle det göra det möjligt för ett utvidgat EU att fungera som det skall och 
fatta beslut på ett effektivt och demokratiskt sätt.

Andra relevanta aspekter av integrationskapaciteten

10. Europaparlamentet påpekar att om unionen skall utvidgas ytterliggare förutsätter detta, utöver 
nödvändiga institutionella reformer, även ändringar i andra strukturella avseenden. Bland 
dessa ingår följande:

a) Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna om de grundläggande 
rättigheterna bör antas och solidaritetspolitiken bör stärkas mellan medlemsstaterna.

b) Budgetramen och inte minst dess finansieringssystem bör ses över med sikte på att 
anpassa den till de nya behov som en utvidgad union möter. Denna översyn bör utgå från 
den fullständiga och omfattande översyn av budgetramen för 2007–2013 som redan 
planerats för 2008/2009 i enlighet med parlamentets resolution av den 8 juni 2005 om 
politiska utmaningar och budgetmedel i ett utvidgat EU 2007–20131 samt med 
bestämmelserna enligt det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om 
budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning2.

c) Ett flertal av unionens politikområden, varav somliga fastställdes för över 50 år sedan, 
bör omdefinieras så att unionen får möjlighet att genomföra Lissabonstrategin, stärka sin 
handlingsförmåga i internationella sammanhang och anpassa sig efter de nya utmaningar 
som en mycket större och mer heterogen union står inför i en globaliserad värld.

d) Europeiska grannskapspolitiken bör stärkas i syfte att skapa ett lämpligt instrument för att 
upprätta ömsesidigt fördelaktiga förbindelser med de europeiska länder som inte har 
omedelbara utsikter till EU-medlemskap på grund av att de inte uppfyller villkoren för 
medlemskap eller väljer att inte ansluta sig.

11. Europaparlamentet understryker att de reformer som nämns ovan måste genomföras parallellt 
med ansträngningar för att främja allmänhetens acceptans av utvidgningen, och erinrar om att 
ansvaret för att förklara för allmänheten syftet med och de ömsesidiga fördelarna av 
utvidgningen och Europas enande faller på Europas politiska ledare. Parlamentet stöder 
kommissionen när det gäller ”att via en rad olika kanaler informera om sin utvidgningspolitik 
och vederlägga missuppfattningar”, enligt vad som anges i 2005 års strategidokument för 
utvidgningen.

12. Europaparlamentet upprepar dock att varje beslut av EU om att godkänna en ny medlemsstat 
fattas genom ett förfarande som säkerställer en rad garantier, det vill säga enhälligt beslut av 
samtliga medlemsstater att inleda och avsluta anslutningsförhandlingar, Europaparlamentets 
godkännande och ratificering av varje anslutningsavtal av samtliga medlemsstater.

                                               
1 EUT C 124 E, 25.5.2006, s. 373.
2 EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
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13. Europaparlamentet betonar under alla omständigheter att det faktum att medlemsstaternas 
regeringar undertecknar ett anslutningsfördrag innebär att dessa regeringar fullt ut åtar sig att 
agera i enlighet med det aktuella fördraget för att se till att man på ett framgångsrikt sätt 
lyckas genomföra ratificeringsprocessen enligt de förfaranden som tillämpas i respektive land.

14. Europaparlamentet anser att Europaparlamentets samtycke, som krävs för att rådet skall 
kunna agera enligt artikel 49 i fördraget om Europeiska unionen i frågan om anslutningen av 
nya medlemsstater, bör gälla såväl beslutet att inleda förhandlingar som förhandlingarnas 
slutförande.

Slutsatser

15. Europaparlamentet bekräftar åter sitt åtagande att främja utvidgningen såsom en historisk 
möjlighet att säkra freden, säkerheten, stabiliteten, demokratin och rättstatsprincipen liksom 
den ekonomiska tillväxten och välståndet i Europa. Parlamentet upprepar sin övertygelse att 
unionens utvidgning måste ske i takt med dess fördjupning om inte syftet med den europeiska 
integrationsprocessen skall äventyras.

16. Europaparlamentet understryker att EU måste kunna anpassa sin institutionella, ekonomiska 
och politiska struktur i god tid för att undvika att anslutningen av kandidatländer försenas 
efter det att det har slagits fast att de uppfyllt samtliga kriterier för medlemskap.

17. Europaparlamentet bekräftar åter att Nicefördraget inte utgör tillräcklig grund för ytterligare 
utvidgningar.

18. Europaparlamentet bekräftar åter sitt stöd för konstitutionsfördraget, som redan erbjuder 
lösningar på flertalet av de reformer som EU måste genomföra för att kunna uppfylla sina 
åtaganden vad gäller den nu aktuella utvidgningen och som utgör ett konkret uttryck för 
sambandet mellan fördjupning och utvidgning, och varnar för att varje försök att bit för bit 
genomföra delar av det åtgärdspaket som konstitutionsfördraget avser riskerar att undergräva 
den kompromiss om helheten som fördraget vilar på.

19. Europaparlamentet noterar den tidsplan som Europeiska rådet fastslog vid sitt möte den 15-16 
juni 2006 för att senast under hösten 2008 finna en lösning på den konstitutionella krisen.

20. Europaparlamentet bekräftar åter sitt åtagande att snarast möjligt finna en konstitutionell 
lösning för EU och under alla omständigheter innan Europas medborgare kallas att avge sin 
röst vid Europavalen 2009, för att unionen skall kunna uppfylla sina åtaganden gentemot 
kandidatländerna och vara redo att ta emot dem.

o

o o

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 
kommissionen, parlamenten och regeringarna i medlemsstaterna, parlamenten och 
regeringarna i Turkiet, Kroatien, före detta jugoslaviska republiken Makedonien, Albanien, 
Bosnien och Hercegovina, Serbien, Montenegro, Kosovos provisoriska institutioner för 
självstyre samt FN:s interimadministration i Kosovo (UNMIK).
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Europaparlamentets resolution av den 13 mars 2006 om europeiska politiska partier 
(2005/2224(INI)) – Betänkande Jo Leinen 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 191 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och 
artikel 12.2 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna samt artikel 6.4 i 
Fördraget om Europeiska unionen,

– med beaktande av artikel I-46.4 i Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 
4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå1 (nedan 
kallad förordningen), särskilt artikel 12,

– med beaktande av den rapport som Europaparlamentets generalsekreterare förelade presidiet 
den 21 september 2005 om finansiering av partier på europeisk nivå enligt artikel 15 i 
presidiets beslut av den 29 mars 2004 med tillämpningsföreskrifter för förordningen2,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från 
utskottet för rättsliga frågor (A6-0042/2006), och av följande skäl:

A. Vidareutvecklandet av en demokratisk union som ligger nära medborgarna är en förutsättning 
för att nästa steg i den europeiska integrationen skall stödjas av medborgarna, och av den 
anledningen måste förverkligandet av den europeiska demokratin ges hög prioritet.

B. De politiska partierna, inbegripet de europeiska politiska partierna, utgör ett nödvändigt inslag 
i skapandet av ett europeiskt politiskt område och stärker demokratin på gemenskapsnivå.

C. De politiska partierna spelar en viktig roll i främjandet av demokratiska värden såsom frihet, 
tolerans, solidaritet och jämställdhet mellan kvinnor och män.

D. Det måste föras en omfattande dialog med medborgarna under perioden av eftertanke om 
Europas framtid, och i det sammanhanget måste de politiska partierna på europeisk nivå spela 
en nyckelroll.

E. I många EU-länder erhåller de politiska partierna statligt stöd för att utföra sina uppgifter när 
det gäller spridning av politisk information och opinionsbildning.

F. Närbesläktade politiska partier har bildat europeiska politiska partier och deras arbete stöds 
genom gemenskapsmedel.

G. Det offentliga stödet till de europeiska partierna på EU-nivå grundar sig på artikel 191 i 
fördraget.

                                               
1 EUT L 297, 15.11.2003, s. 1.
2 PE 362.124/BUR/AN.2.
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H. De europeiska politiska partierna får inte bygga upp reserver genom att spara utbetalda bidrag 
eller genom att spara egna medel. Om bokslutet visar att ett parti får ett positivt ekonomiskt 
resultat (vinst), dras överskottsbeloppet av från det slutliga bidraget. 

I. Genom förordningen tas ett första steg mot en rättslig ram för de europeiska politiska 
partierna.

J. De politiska partierna har framfört en rad önskemål i fråga om en ny utformning av 
partifinansieringen på europeisk nivå1.

K. Europaparlamentets generalsekreterare har lagt fram en rapport om tillämpningen av 
förordningen.

L. Den partifinansiering med offentliga medel som föreskrivs i förordningen är inte avsedd att 
göra det svårare, eller för den delen omöjligt, för de europeiska politiska partierna att bygga 
upp en reserv med hjälp av egna medel (bidrag, medlemsavgifter, ersättning för tjänster), utan 
partierna skall endast hindras från att spara utbetalda medel för att uppnå ett överskott vid 
slutet av budgetåret.

M. De europeiska politiska partierna behöver, i likhet med alla andra organisationer som drivs i 
vinstsyfte eller ideellt, en miniminivå av ekonomisk säkerhet när de utformar sina långsiktiga 
planer, inte minst för att de måste respektera sina förpliktelser gentemot anställda, 
leverantörer och övriga avtalsslutande parter under en längre tidsperiod. 

N. Enligt de befintliga bestämmelserna erhåller de europeiska politiska partierna inga 
ekonomiska garantier för perioder som överskrider ett år. Deras anslag fastslås varje år och är 
helt och hållet beroende av hur många partier som ansöker om erkännande och hur många 
parlamentsledamöter de har. Anslagen som de beviljas kan variera kraftigt från år till år om 
nya politiska partier uppstår eller om antalet parlamentsledamöter i de politiska partierna 
förändras.

O. Två nya partier ansökte nyligen om erkännande och lämnade in bidragsansökningar till 
Europaparlamentet, vilket medför en ökning av antalet europeiska politiska partier från åtta 
till tio.

P. För närvarande är partierna starkt ekonomiskt beroende av Europaparlamentet eftersom de 
bara kan finansiera sina långtidsengagemang så länge det ekonomiska stödet från parlamentet 
kan garanteras.

Q. Den aktuella situationen uppmuntrar inte de europeiska politiska partierna att ha någon 
egentlig ekonomisk förvaltning, eftersom riktiga incitament för att tillämpa ekonomiska 
effektivitetsprinciper i utgiftshanteringen saknas.

R. De europeiska politiska partierna måste lägga fram en årlig budget uppdelad i fem kategorier, 
eftersom Europaparlamentet kräver en sådan budgetstruktur.

S. Enligt artikel I.3.3 i standardformuläret för överenskommelse om beviljande av bidrag mellan 
Europaparlamentet och ett europeiskt politiskt parti1 får överföringar mellan budgetrubriker 
(kategorier) inte överstiga 20 procent av beloppet för varje kategori. 

                                               
1 Gemensam skrivelse av den 1 juni 2005 från Hoyer, Rasmussen, Martens, Francescato, Maes, Bertinotti, Kaminski, 
Bayrou och Ruttelli till Europaparlamentets talman.
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T. Denna begränsning för överföringar av pengar mellan budgetkategorier hindrar de europeiska 
politiska partierna från att förändra sina politiska prioriteringar under årets gång. 

U. De europeiska politiska partierna kan idag ha rättskapacitet på så sätt att ett parti kan vara 
juridisk person i den medlemsstat där partiet har sitt säte. Vissa partier har valt den rättsliga 
form som gäller för belgiska ideella föreningar, medan andra har valt den rättsliga form som 
gäller för internationella ideella föreningar.

V. Skillnaden mellan hur de europeiska politiska partierna och de europeiska institutionerna 
beskattas är fortfarande mycket stor. 

W. I förordningen uppmanas Europaparlamentet att offentliggöra en rapport om tillämpningen av 
förordningen och att i denna rapport lägga fram förslag till ändringar. 

Politisk bakgrund

1. Europaparlamentet konstaterar att det finns en klyfta mellan många medborgare och 
gemenskapsinstitutionerna, vilket bland annat beror på att den politiska kommunikationen och 
informationen om Europapolitiken hittills varit otillräcklig.

2. Europaparlamentet är övertygat om att de politiska partierna på europeisk nivå måste 
utvecklas från den nuvarande rollen som paraplyorganisationer till levande aktörer som har 
förankring i samtliga nivåer i samhället, arbetar för de europapolitiska alternativen och 
engagerar sig för att medborgarna inte bara deltar i Europavalen utan även i det politiska livet 
i övrigt.

3. Europaparlamentet anser att de politiska partierna på europeisk nivå har stor betydelse för 
bildandet och framförandet av en allmän europeisk opinion, vilket i sin tur är en förutsättning 
för att Europeiska unionen skall kunna vidareutvecklas.

4. Europaparlamentet betonar att det utifrån bestämmelserna om finansiering av politiska partier 
på europeisk nivå är nödvändigt att man kommer fram till en riktig europeisk partistadga där 
partiernas rättigheter och skyldigheter fastställs och som gör att de får ställning som juridiska 
personer i enlighet med gemenskapsrätten, vilket även skall gälla i medlemsstaterna. 
Parlamentet ber utskottet för konstitutionella frågor att behandla frågan om en europeisk 
stadga för de europeiska politiska partierna ur rättslig och skattemässig synvinkel och att 
utarbeta konkreta förslag i detta hänseende.

5. Europaparlamentet anser att stadgan måste innehålla bestämmelser om individuella 
medlemskap för de europeiska politiska partierna, deras ledning, nomineringen av kandidater, 
val, samt lösningar och stöd för partikongresser och partimöten.

Erfarenheter och förslag till förbättringar

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka möjligheten att, i samband med att 
förordning (EG) nr 2004/2003 ses över, införa bestämmelser om finansiering av europeiska 
politiska partier med gemenskapsmedel, dock utan att denna finansiering grundas på det 
bidragskoncept som avses i avdelning VI i del I i budgetförordningen, med tanke på att den 
typen av bidrag inte är anpassade efter de politiska partiernas särdrag.

                                                                                                                                                         
1 Bilaga 2 i beslut av Europaparlamentets presidium av den 29 mars 2004 om tillämpningsföreskrifter till förordning 
nr 2004/2003 (EUT C 155, 12.6.2004, s. 1).
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7. Europaparlamentet konstaterar att det tre gånger har väckts talan om ogiltigförklaring av 
förordningen, vilka avvisades i förstainstansrätten den 11 juli 2005 som otillåtliga, varvid ett 
av dessa beslut överklagades.

8. Europaparlamentet välkomnar att sedan valperioden inleddes efter Europavalen i juni 2004 
har åtta politiska partier på europeisk nivå bildats, bestående av politiska partier från 
medlemsstaterna, och att dessa har kunnat erhålla finansiellt stöd i enlighet med 
bestämmelserna i förordningen. 

9. Europaparlamentet konstaterar att tilldelningen av finansiellt stöd med 4 648 000 EUR för 
budgetåret 2004 inleddes den 18 juni 2004 genom en förslagsinfordran och avslutades genom 
att presidiet den 6 juli 2005 vederbörligen fattade sitt beslut om ett slutgiltigt fastställande av 
det finansiella stödet.

10. Europaparlamentet konstaterar med tillfredsställelse att de europeiska politiska partierna i hög 
grad har tagit hänsyn till principen om lika möjligheter för kvinnor och män i samband med 
att de anställt personal vid sina partikontor, och uppmanar partierna att förbättra balansen 
mellan kvinnor och män på sina vallistor och bland sina valda ledamöter

11. Europaparlamentet påpekar att Europeiska unionens budget för 2005 innehöll anslag på 
8 400 000 EUR för partifinansieringen, som presidiet har fördelat på de åtta partier som 
ansökt om medel, i enlighet med de fördelningsprinciper som föreskrivs i förordningen.

12. Europaparlamentet noterar att enligt förordningen har de politiska partierna på europeisk nivå 
rätt till tekniskt stöd mot ersättning, och under 2004 kunde de utnyttja sammanträdesrum, 
tekniker och i synnerhet tolkningstjänst till ett värde av sammanlagt 20 071 EUR.

13. Europaparlamentet anser på grundval av de erfarenheter som hittills gjorts och med beaktande 
av de budgetmässiga riktlinjerna att finansieringssystemet behöver ändras på följande sätt:

a) I förordningen fastställs endast huvuddragen i ansökningsförfarandet. För att undvika att 
stödmottagarna får onödiga utgifter bör förfarandet utformas i två steg, där man i det första 
steget fattar beslut om huruvida ett parti uppfyller de grundläggande kraven för att erhålla 
stöd och först därefter, i det andra steget, fastställer hur mycket medel som skall tilldelas.

b) Utbetalningarna görs inte i en takt som är optimalt anpassad efter mottagarnas arbetssätt. 
Istället bör 80 procent av det finansiella stödet betalas ut efter att finansieringsavtalet har 
undertecknats, och en restutbetalning göras efter budgetårets slut på grundval av 
mottagarens redovisning.

c) För att ge mottagarna en större finansiell planeringssäkerhet inom ramen för de 
budgetprinciper som fastställs i budgetförordningen, bör presidiet och budgetutskottet, som 
är de organ som årligen deltar i utarbetandet av budgetberäkningen, i början av varje 
valperiod komma överens om en flerårig budgetplanering, både rörande grundbeloppet för 
varje parti (15 procent av det totala anslaget) och rörande det ytterligare belopp som 
tilldelas partierna per ledamot av Europaparlamentet (85 procent av det totala anslaget), 
som även inrymmer en viss flexibilitet i samband med att nya partier bildas.

d) De europeiska politiska partierna måste få möjlighet att göra en långsiktig budgetplanering. 
De måste därför kunna använda sina egna medel, i synnerhet de som härrör från bidrag och 
medlemsavgifter, utöver de 25 procent av utgifterna, som måste finansieras med egna 
medel, för att bygga upp en reserv.
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e) Under det pågående arbetet med att revidera budgetförordningen eller genom en ändring av 
förordningen bör ett begränsat undantag införas, som gör det möjligt att använda 
25 procent av de medel som anslagits för ett budgetår under det första kvartalet av det 
påföljande året.

f) En stel fördelning av de finansiella medlen mellan de fem kategorierna och en begränsad 
överföring av medel mellan dem uppfyller inte partiernas behov. Finansieringsavtalet bör 
därför ändras så att det blir möjligt att överföra en större del av medlen mellan de olika 
kategorierna, under förutsättning att de administrativa kostnaderna i samband med 
överföringen blir minimalt.

g) Dessutom bör det bli möjligt att tillämpa de årliga arbetsprogram som lämnas in av 
partierna så flexibelt att partierna även kan anpassa sitt politiska arbete efter oförutsedda 
händelser.

h) För att uppnå ett effektivt genomförande av finansieringen bör tidsfristen för att lämna in 
partiernas slutrapporter flyttas fram till den 15 maj påföljande år.

i) För att uppnå målet med att stärka de europeiska politiska partiernas betydelse för den 
europeiska demokratin och mot bakgrund av de ökade kraven på partiernas politiska arbete 
till följd av utvidgningarna (översättningskostnader, resekostnader etc.) verkar det vara 
lämpligt att vidareutveckla det finansiella stödet till de politiska partierna.

14. Europaparlamentet anser det vara lämpligt att under perioden av eftertanke om den 
Europeiska unionens framtid dessutom diskutera följande frågor:

a) I vilken form kan europeiska politiska stiftelser stödjas, för att komplettera de europeiska 
politiska partiernas politiska informations- och utbildningsarbete? Parlamentet uppmanar 
kommissionen att utarbeta förslag rörande denna fråga.

b) Hur skulle man kunna införa europeiska listor för de europeiska partierna vid Europavalen 
för att främja bildandet av en europeisk politisk offentlighet?

c) Vilken roll kan de europeiska politiska partierna spela vid folkomröstningar rörande EU-
frågor, vid valet till Europaparlamentet samt i valet av kommissionens ordförande?

d) Hur skulle de europeiska politiska ungdomsorganisationernas och ungdomsrörelsernas roll 
kunna utnyttjas och främjas, med tanke på att de är ett nödvändigt instrument för att skapa 
och stärka de unga generationernas europeiska medvetande och identitet? Parlamentet 
rekommenderar att en intern arbetsgrupp inrättas, med företrädare från de berörda 
utskotten, de europeiska politiska partierna och de politiska ungdomsorganisationerna, som 
inom ett år skall förelägga presidiet en rapport om de partipolitiska 
ungdomsorganisationernas roll och det bästa sättet att stödja dem i dagsläget och i den 
framtida partistadgan.

o

o    o

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 november 2007 om förslaget till 
Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 2004/2003 om regler för och finansiering av politiska partier på 
europeisk nivå (2007/0130(COD)) – Betänkande Jo Leinen

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2007)0364),

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 191 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0202/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena från 
budgetutskottet och budgetkontrollutskottet (A6-0412/2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar presidiet att utreda hur ett politiskt parti på europeisk nivå kan 
garanteras en övergångperiod på tre månader för att rekonstruera sin medlemsstock om 
medlemsantalet under budgetåret underskrider minimikraven i den ändrade förordningen. 

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.
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BILAGA

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) NR 1524/2007
av den 18 december 2007 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 

om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA 
FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 191,

med beaktande av kommissionens förslag,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget1, och

av följande skäl:

(1) I artikel 12 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/20032 föreskrivs att 
Europaparlamentet ska offentliggöra en rapport om tillämpningen av den förordningen, 
inbegripet – när så är lämpligt – möjliga ändringar av finansieringssystemen. 

(2) I sin resolution av den 23 mars 2006 om europeiska politiska partie3, ansåg 
Europaparlamentet att förordning (EG) nr 2004/2003, mot bakgrund av den erfarenhet som 
vunnits sedan den trädde i kraft 2004, bör förbättras på ett antal punkter, samtliga med det 
övergripande syftet att förbättra finansieringssituationen för dessa politiska partier och de 
stiftelser som är knutna till dem. 

(3) Bestämmelser för att ge ekonomiskt stöd till politiska stiftelser på europeisk nivå bör 
fastställas, eftersom politiska stiftelser på europeisk nivå som har anknytning till politiska 
partier på europeisk nivå genom sin verksamhet kan stödja och underbygga målen för 
politiska partier på europeisk nivå, särskilt när det handlar om att bidra till debatten om 
politiska frågor på europeisk nivå och europeisk integration, samt genom att fungera som 
katalysatorer för nya idéer, analyser och politiska alternativ. Detta ekonomiska stöd bör ges 
från det avsnitt som har titeln "Parlamentet" i Europeiska unionens allmänna budget, på 
samma sätt som är fallet för politiska partier på europeisk nivå. 

(4) Det är viktigt att garantera ett så brett deltagande som möjligt bland medborgarna i 
Europeiska unionens demokratiska liv. I detta sammanhang kan politiska 
ungdomsorganisationer spela en särskild roll för att främja intresse för och konkret 
kunskap om Europeiska unionens politiska system bland unga och på så sätt aktivt främja 
ungdomars deltagande i demokratisk verksamhet på europeisk nivå.

(5) För att förbättra förutsättningarna för finansiering av politiska partier på europeisk nivå, 
samtidigt som man uppmuntrar dem att säkerställa en tillräcklig långsiktig finansiell 
planering, bör minimikravet för samfinansiering anpassas. Samma nivå på samfinansiering 
bör krävas för politiska stiftelser på europeisk nivå.

                                               
1 Europaparlamentets yttrande av den 29 november 2007 (ännu ej offentliggjort i EUT), och rådets beslut av den 17 
december 2007.
2 EUT L 297, 15.11.2003, s. 1.
3 EUT C 292 E, 1.12.2006, s. 127.
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(6) I syfte att ytterligare stärka och främja den europeiska karaktären hos valen till 
Europaparlamentet, bör det fastställas att anslag som har mottagits från Europeiska 
unionens allmänna budget också kan användas för att finansiera kampanjer för politiska 
partier på europeisk nivå i samband med val till Europaparlamentet, förutsatt att detta inte 
innebär direkt eller indirekt finansiering av nationella politiska partier eller kandidater. 
Politiska partier på europeisk nivå agerar i samband med val till Europaparlamentet särskilt 
för att understryka den europeiska karaktären hos dessa val. I enlighet med artikel 8 i akten 
om allmänna direkta val av ledamöter i Europaparlamentet, rådets beslut 76/787/EKSG, 
EEG, Euratom1, ska finansiering och begränsning av utgifterna i samband med valet till 
Europaparlamentet regleras i varje medlemsstat genom nationella föreskrifter. Nationell 
rätt gäller också för utgifter i samband med nationella val och folkomröstningar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:
Artikel 1

Ändringar av förordning (EG) nr 2004/2003

Förordning (EG) nr 2004/2003 ska ändras på följande sätt:
1) I artikel 2 ska följande punkter läggas till:

"4) politiska stiftelser på europeisk nivå: en enhet eller ett nätverk av enheter som är en 

juridisk person i medlemsstaten och är knuten till ett politiskt parti på europeisk 

nivå, och som genom sin verksamhet, inom ramen för Europeiska unionens syften 

och grundläggande värderingar, stöder och kompletterar målsättningarna för det 

politiska partiet på europeisk nivå genom att utföra särskilt följande uppgifter:

– Observera, analysera och bidra till debatten om politiska frågor på europeisk 

nivå och europeisk integration,

– Utveckla verksamhet kopplad till politiska frågor på europeisk nivå, t.ex. 

organisera och stödja seminarier, utbildning, konferenser och studier om 

sådana frågor mellan intressenter, inklusive ungdomsorganisationer och andra 

representanter för det civila samhället,

– Utveckla samarbete med enheter av samma slag i syfte att främja demokrati,

– Fungera som en ram för att nationella politiska stiftelser, akademiker och 

andra berörda aktörer ska kunna arbeta tillsammans på europeisk nivå.

5) "finansiering från Europeiska unionens allmänna budget: ett bidrag enligt artikel 

108.1 i förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002* (nedan kallad 

"budgetförordningen)"

__________

                                               
1 EGT L 278, 8.10.1976, s. 1. Beslutet ändrat genom beslut 2002/772/EG, Euratom (EGT L 283, 21.10.2002, s. 1).
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* Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 om budgetförordning för 
Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1). Förordningen senast 
ändrad genom förordning (EG) nr 1525/2007 (EUT L 343, 27.12.2007, s. 9)."

2) I artikel 3 ska det första stycket betecknas punkt 1 och följande punkter ska läggas till:

"2. En politisk stiftelse på europeisk nivå ska uppfylla följande villkor:

a) Den måste vara knuten till ett av de politiska partier på europeisk nivå som 

erkänts i enlighet med punkt 1, enligt intyg från det partiet.

b) Den måste vara en juridisk person i den medlemsstat där den har sitt säte. 

Denna juridiska person måste vara skild från den juridiska person som utgör 

det politiska parti på europeisk nivå som stiftelsen är knuten till.

c) Den måste respektera, i synnerhet i sitt program och i sin verksamhet, de 

principer på vilka Europeiska unionen grundar sig, nämligen principerna om 

frihet, demokrati och respekt för de mänskliga rättigheterna och de 

grundläggande friheterna samt rättsstatsprincipen.

d) Den får inte vara vinstdrivande.

e) Den ska ha en styrelse med geografiskt balanserad sammansättning.

3) Inom ramen för förordningen är det varje politiskt parti och stiftelse på europeisk 

nivå som ska fastställa de särskilda formerna för förhållandet dem emellan i 

enlighet med nationell lagstiftning, inbegripet en lämplig grad av åtskillnad av den 

dagliga förvaltningen samt ledningsstrukturen för den politiska stiftelsen på 

europeisk nivå å ena sidan och för det politiska parti på europeisk nivå som 

stiftelsen är knuten till å den andra."

3) Artikel 4 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 led a ska ersättas med följande:

"a) Handlingar som styrker att sökanden uppfyller villkoren i artiklarna 2 och 3."

b) Följande punkter ska läggas till:

"4. En politisk stiftelse på europeisk nivå får ansöka om finansiering från 

Europeiska unionens allmänna budget endast genom det politiska parti på 

europeisk nivå som den är knuten till.
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5. Anslag till en politisk stiftelse på europeisk nivå ska fördelas på basis av 

dennas tillhörighet till ett politiskt parti på europeisk nivå, i enlighet med 

artikel 10.1. Artiklarna 9 och 9a ska tillämpas på de fördelade anslagen.

6. Anslag som beviljas en politisk stiftelse på europeisk nivå ska endast 

användas i syfte att finansiera dennas verksamhet i enlighet med artikel 2.4. 

Anslag får under inga omständigheter användas till finansiering av 

valkampanjer.

7. Punkterna 1 och 3 ska tillämpas på motsvarande sätt på politiska stiftelser på 

europeisk nivå vid bedömningen av ansökningar om finansiering från 

Europeiska unionens allmänna budget."

4) I artikel 5 ska följande punkter läggas till:

"4. Punkt 2 ska tillämpas på motsvarande sätt på politiska stiftelser på europeisk nivå.

5. Om det politiska parti på europeisk nivå till vilket en politisk stiftelse på europeisk 

nivå är knuten inte längre kan betraktas som sådant, ska den berörda politiska 

stiftelsen på europeisk nivå uteslutas från finansiering i enlighet med denna 

förordning.

6. Om Europaparlamentet konstaterar att något av villkoren i artikel 3.2 c inte längre 

är uppfyllt, ska den berörda politiska stiftelsen på europeisk nivå uteslutas från 

finansiering i enlighet med denna förordning."

5) Artiklarna 6, 7 och 8 ska ersättas med följande:

"Artikel 6

Skyldigheter i samband med finansieringen

1. Ett politiskt parti på europeisk nivå samt en politisk stiftelse på europeisk nivå ska

a) årligen offentliggöra sina inkomster och utgifter samt en redovisning av sina 

tillgångar och skulder, och

b) redovisa sina finansieringskällor genom att tillhandahålla en förteckning över 

donatorer och donationerna från varje donator, med undantag av donationer 

som inte överstiger 500 EUR per år och donator.

2. Ett politiskt parti på europeisk nivå samt en politisk stiftelse på europeisk nivå får 

inte ta emot
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a) anonyma donationer,

b) donationer från budgetarna för politiska grupper i Europaparlamentet,

c) donationer från företag över vilka de offentliga myndigheterna kan utöva ett 

direkt eller indirekt bestämmande inflytande på grund av ägarförhållanden, 

finansiellt deltagande eller regler som styr företaget,

d) donationer som överstiger 12000 EUR per år och donator, från andra fysiska 

eller juridiska personer än de företag som avses i led c och utan att det 

påverkar tillämpningen av punkterna 3 och 4,

e) donationer från myndigheter i ett tredjeland, inklusive företag över vilka 

myndigheterna kan utöva ett direkt eller indirekt avgörande inflytande genom 

sitt ägande, sitt finansiella deltagande eller de regler som styr företaget.

3. Bidrag till politiska partier på europeisk nivå från nationella politiska partier som är 

medlemmar i ett politiskt parti på europeisk nivå eller från en fysisk person som är 

medlem i ett politiskt parti på europeisk nivå ska vara tillåtna. Bidrag till ett 

politiskt parti på europeisk nivå från nationella politiska partier eller från fysiska 

personer får inte överstiga 40 % av den årliga budgeten för det politiska partiet på 

europeisk nivå.

4. Bidrag till en politisk stiftelse på europeisk nivå från nationella stiftelser som är 

medlemmar i en politisk stiftelse på europeisk nivå, samt från politiska partier på 

europeisk nivå ska vara tillåtna. Dessa bidrag får inte överstiga 40 % av den årliga 

budgeten för den politiska stiftelsen på europeisk nivå och får inte komma från 

medel som tagits emot av ett politiskt parti på europeisk nivå från Europeiska 

unionens allmänna budget i enlighet med denna förordning.

Bevisbördan ska ligga hos det berörda politiska partiet på europeisk nivå.

Artikel 7

Finansieringsförbud

1. Finansiering av politiska partier på europeisk nivå ur Europeiska unionens allmänna 

budget eller från någon annan källa får inte utnyttjas för att direkt eller indirekt 

finansiera andra politiska partier, i synnerhet inte nationella partier eller kandidater. 

Dessa nationella politiska partier och kandidater fortsätter att omfattas av sina 

nationella bestämmelser.
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2. Finansieringen av politiska stiftelser på europeisk nivå från Europeiska unionens 

allmänna budget eller från varje annan källa får inte utnyttjas för att direkt eller 

indirekt finansiera politiska partier eller kandidater, vare sig på europeisk eller 

nationell nivå, eller stiftelser på nationell nivå.

Artikel 8

Utgifternas art

Utan att det påverkar finansieringen av politiska stiftelser, får anslag som har tilldelats 

från Europeiska unionens allmänna budget i enlighet med denna förordning, endast 

användas för att täcka utgifter som direkt avser de mål som uppställs i det politiska 

program som avses i artikel 4.2 b.

Till dessa utgifter ska höra administrativa utgifter och utgifter för tekniskt stöd, möten, 

forskning, gränsöverskridande arrangemang, undersökningar, information och 

publikationer.

Till utgifterna för politiska partier på europeisk nivå kan också höra finansieringen av 

kampanjer som förs av politiska partier på europeisk nivå i samband med val till 

Europaparlamentet, i vilka de deltar i enlighet med artikel 3.1 d. I enlighet med artikel 7 

får dessa anslag inte användas för att direkt eller indirekt finansiera nationella politiska 

partier eller kandidater.

Sådana utgifter får inte användas för att finansiera folkomröstningar.

I enlighet med artikel 8 i akten om allmänna direkta val av ledamöter i 

Europaparlamentet ska finansiering och begränsning av utgifterna för alla partier och 

kandidater i samband med val till Europaparlamentet dock regleras i varje medlemsstat 

genom nationella föreskrifter."

6) I artikel 9 ska punkterna 1, 2 och 3 ersättas med följande:

"1. Anslagen för finansiering av politiska partier på europeisk nivå och politiska 

stiftelser på europeisk nivå ska fastställas i enlighet med det årliga 

budgetförfarandet och ska genomföras i enlighet med budgetförordningen och 

genomförandebestämmelserna för denna.

Genomförandeförfarandena för förordningen ska fastställas av utanordnaren.



DV\779820SV.doc 245/373 PE423.766v01-00

SV

2. ärderingen av lös och fast egendom och avskrivningen av denna ska ske i enlighet 

med de bestämmelser som gäller för EU:s institutioner, i enlighet med artikel 133 i 

budgetförordningen.

3. Kontroll av den finansiering som beviljas enligt denna förordning ska ske i enlighet 

med budgetförordningen och genomförandebestämmelserna för denna.

Kontrollen ska även genomföras på grundval av ett årligt godkännande av en extern 

och oberoende revision. Detta godkännande ska överlämnas till Europaparlamentet 

inom sex månader efter det aktuella budgetårets slut."

7) Följande artikel ska införas:

"Artikel 9a

Öppenhet

Europaparlamentet ska, i en för detta ändamål avsedd avdelning på sin hemsida, 

tillsammans offentliggöra följande handlingar:

– en årlig rapport med en tabell över de belopp som betalats ut till varje politiskt parti 

och till varje politisk stiftelse på europeisk nivå, för varje budgetår som bidrag har 

betalats ut.

– Rapporten från Europaparlamentet om tillämpningen av denna förordning och den 

finansierade verksamhet som avses i artikel 12.

– Genomförandebestämmelserna för denna förordning."

8) Artikel 10.2 ska ersättas med följande: 

"2. Finansieringen ur Europeiska unionens allmänna budget får inte överstiga 85 % av 

de kostnader för ett politiskt parti eller en politisk stiftelse på europeisk nivå som 

berättigar till stöd. Bevisbördan ska ligga hos det berörda politiska partiet på 

europeisk nivå." 

9) Artikel 12 ska ersättas med följande:

"Artikel 12

Utvärdering

Europaparlamentet ska senast den 15 februari 2011 offentliggöra en rapport om 

tillämpningen av denna förordning och om de finansierade verksamheterna. Rapporten 

ska, i förekommande fall, ange eventuella ändringar av finansieringssystemet."
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Artikel 2

Övergångsbestämmelser

Bestämmelserna i denna förordning ska gälla för bidrag till de politiska partierna på europeisk 
nivå från och med budgetåret 2008.

För budgetåret 2008 ska varje ansökan om bidrag till finansieringen av politiska stiftelser på 
europeisk nivå, enligt artikel 4.4 i förordning (EG) nr 2004/2003, endast avse bidragsberättigande 
kostnader som uppstått efter den 1 september 2008.

Politiska partier på europeisk nivå som i rätt tid har lämnat in ansökningar om bidrag för 2008 får 
senast den 28 mars 2008 lämna in en kompletterande ansökan om bidrag, baserad på de ändringar 
som gjorts i denna förordning och, i tillämpliga fall, en ansökan om bidrag till den politiska 
stiftelse på europeisk nivå som är knuten till det politiska partiet i fråga. Europaparlamentet ska 
anta lämpliga genomförandebestämmelser.

Artikel 3
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2007.

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

H.-G. Pöttering M. Lobo Antunes
Ordförande Ordförande



DV\779820SV.doc 247/373 PE423.766v01-00

SV



Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 29 november 2007 om utkastet till rådets 
förordning om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) 
nr 1605/2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget 
(2007/0820(CNS)) – Betänkande Jo Leinen 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av utkastet till rådets förordning (14320/2007),

– med beaktande av kommissionens förslag (KOM(2007)0364),

– med beaktande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med 
budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget1,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 
4 november 2003 om regler för och finansiering av politiska partier på europeisk nivå2,

– med beaktande av artikel 279 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0411/2007),

– med beaktande av artiklarna 51 och 43.1 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och skrivelsen från 
budgetutskottet (A6-0465/2007).

1. Europaparlamentet godkänner utkastet till rådets förordning.

2. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från den 
text som parlamentet har godkänt.

3. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra den text som är föremål för samråd.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

                                               
1 EGT L 248, 16.9.2002, s. 1. Förordningen ändrad genom förordning; (EG Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 
30.12.2006, s. 1).
2 EUT L 297, 15.11.2003, s. 1.
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Europaparlamentets resolution av den 11 oktober 2007 om Europaparlamentets 
sammansättning (2007/2169(INI)) – Betänkande Alain Lamassoure / Adrian Severin 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution av den 11 juli 2007 om sammankallandet av 
regeringskonferensen: Europaparlamentets yttrande (artikel 48 i EU-fördraget)1,

– med beaktande av artikel I-20.2 i fördraget om upprättande av en konstitution för Europa av 
den 29 oktober 2004 och protokoll 34 till detta fördrag2,

– med beaktande av ordförandeskapets slutsatser från Europeiska rådet i Bryssel den 
21-22 juni 20073,

– med beaktande av artikel 1.15 i utkastet till fördrag om ändring av fördraget om Europeiska 
unionen och fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen (ändringsfördraget)4,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0351/2007), 
och av följande skäl:

A. Europeiska rådet den 21–22 juni 2007 uppmanade Europaparlamentet att senast i oktober 
2007 lägga fram ett utkast till initiativ till beslut om Europaparlamentets framtida 
sammansättning enligt protokoll 34, såsom 2004 års regeringskonferens enades om.

B. Fördelningen av platser för valperioden 2009–2014 regleras för närvarande i artikel 9.2 i 
akten av den 25 april 2005 om villkoren för Republiken Bulgariens och Rumäniens 
anslutning och om anpassning av de fördrag som ligger till grund för Europeiska unionen.

C. I utkastet till ändringsfördrag föreslås en ändring av fördraget om Europeiska unionen 
(ny artikel [9a]) i syfte att införa ett nytt förfarande för fastställandet av Europaparlamentets 
sammansättning. Förfarandet innebär en övergripande gräns på 750 platser, högst 96 platser 
per medlemsstat och lägst 6 samt en princip om degressiv proportionalitet.

D. Principen om degressiv proportionalitet definieras inte i fördraget. Principen bör preciseras 
på ett tydligt och objektivt sätt, så att den kan bli vägledande för varje form av omfördelning 
av platserna i Europaparlamentet.

E. Principen om degressiv proportionalitet, i kraft av sin primärrättsliga förankring och enligt 
definitionen i denna resolution, kommer att fungera som en måttstock på huruvida det beslut 
som behöriga institutioner har att fatta för att slå fast Europaparlamentets sammansättning är 
förenligt med fördraget.

F. Om principen inte efterlevs kan domstolen till och med vidta sanktionsåtgärder.

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2007)0328.
2 EUT C 310, 16.12.2004, s. 1.
3 11177/1/07 REV 1.
4 CIG 1/1/07 av den 5 oktober 2007.
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G. Under nuvarande omständigheter är det viktigt att se till att ingen medlemsstat får färre 
platser än vad som blev resultatet av den senaste utvidgningen.

H. Det är inte lämpligt att i detta skede ta hänsyn till effekterna av framtida utvidgningar som 
inte kan bedömas på förhand och vars konsekvenser kan beaktas i erforderlig utsträckning i 
anslutningsakterna i form av ett tillfälligt överskridande av gränsen 750 platser, precis som 
var fallet vid den senaste utvidgningen.

I. Ett tydligt, begripligt och insynsvänligt system måste kunna anpassas till utvecklingen av 
medlemsstaternas befolkningsstorlek utan nya grundläggande omförhandlingar.

J. Ett rättvist, begripligt och varaktigt system för fördelningen av platserna i 
Europaparlamentet är nödvändigt för att stärka den demokratiska legitimiteten hos folkets 
företrädare. Detta är en förutsättning för allmänhetens bild av Europaparlamentets roll och 
för dess medverkan i åsiktsbildnings- och lagstiftningsprocesserna i Europa.

K. Den nuvarande fördelningen av platserna i Europaparlamentet gör att det framstår som 
lämpligt, och även rimligt, att för det parlament som väljs 2009 fastställa ett platsantal som 
medger en övergång från nuläget till det antal som skulle följa av ett mer stabilt system som 
bygger på degressiv proportionalitet.

1. Europaparlamentet delar Europeiska rådets vilja att redan nu nå en politisk 
överenskommelse som gör det möjligt att anpassa Europaparlamentets sammansättning i 
enlighet med andan och bokstaven i det nya fördraget och att ge överenskommelsen en 
formell status omedelbart efter det att det nya fördraget har trätt i kraft och i god tid före 
valet till Europaparlamentet 2009.

2. Europaparlamentet anser att ett fastställande av en ny sammansättning för 
Europaparlamentet som ligger närmare den demografiska verkligheten och bättre 
återspeglar det europeiska medborgarskapet skulle stärka parlamentets demokratiska 
legitimitet då det har att utöva de utökade befogenheter som blir en följd av det nya 
fördraget.

3. Europaparlamentet konstaterar att parlamentets sammansättning såsom den anges i 
anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien i vilket fall som helst måste ändras 
omedelbart efter det att ändringsfördraget trätt i kraft.

4. Europaparlamentet konstaterar att artikel [9a] i dess lydelse enligt utkastet till 
ändringsfördrag innehåller ramarna, med ett tak på sammanlagt 750, en högsta gräns på 96 
för den folkrikaste medlemsstaten och en lägsta gräns på 6 för den minst befolkade 
medlemsstaten, och slår fast principen att unionens medborgare skall representeras med 
degressiv proportionalitet, utan att detta begrepp definieras närmare.

5. Europaparlamentet påpekar att de ramar som anges i ovannämnda artikel [9a] gör det 
möjligt att förena principen om effektivitet, eftersom taket för antalet ledamöter sätts på en 
nivå som fortfarande är förenligt med parlamentets roll som lagstiftande församling, 
principen om pluralism, eftersom alla större politiska inriktningar, både majoritet och 
opposition, i respektive medlemsstat kan representeras, och principen om solidaritet, 
eftersom staterna med den största befolkningen går med på att vara underrepresenterade så 
att staterna med minst befolkning blir bättre representerade.
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6. Europaparlamentet anser att principen om degressiv proportionalitet innebär att kvoten 
mellan befolkning och antalet platser för varje medlemsstat måste variera beroende på 
staternas respektive befolkningsmängd, så att varje ledamot från en medlemsstat med stor 
befolkning företräder fler medborgare än varje ledamot från en medlemsstat med liten 
befolkning och tvärtom, men att ingen medlemsstat med mindre befolkning kan få fler 
platser än en stat med större befolkning.

7. Europaparlamentet understryker, med hänsyn till att begreppet medborgarskap för 
närvarande inte i tillräckligt hög grad harmoniserats mellan medlemsstaterna, att man när 
det gäller varje medlemsstats befolkningsmängd bör använda de uppgifter som 
tillhandahålls av Europeiska gemenskapernas statistikkontor (Eurostat), och som även är de 
uppgifter som Europeiska unionens råd använder då man vid ett beslut med kvalificerad 
majoritet måste kontrollera procentandelen av EU:s sammanlagda befolkningsmängd.

8. Europaparlamentet anser att man i detta skede av den europeiska integrationsprocessen inte 
för någon medlemsstat bör föreslå någon minskning av dess antal platser i jämförelse med 
vad den tilldelats i anslutningsfördraget för Bulgarien och Rumänien, med undantag för 
minskningen från 99 till 96 platser för den folkrikaste medlemsstaten Tyskland, som följer 
av mandatet för ändringsfördraget.

9. Europaparlamentet anser för övrigt att man under nuvarande omständigheter inte bör minska 
antalet platser i Europaparlamentet, och därmed de europeiska medborgarnas representation, 
redan i förväg inför framtida utvidgningar, för vilka någon tidpunkt ännu inte går att förutse.

10. Europaparlamentet föreslår därför att antalet platser i Europaparlamentet i framtiden 
fördelas på grundvalen 750 ledamöter. Vid framtida utvidgningar bör detta tak kunna 
överskridas tillfälligt fram till slutet av respektive valperiod, precis som skedde för 
Bulgarien och Rumänien. Därefter bör man se över fördelningen av platser i 
Europaparlamentet vid nästföljande val till Europaparlamentet.

11. Europaparlamentet påminner om att domstolen i framtiden skulle kunna vidta 
sanktionsåtgärder om principen om degressiv proportionalitet enligt definitionen i denna 
resolution inte respekteras, så snart akten om fastställande av Europaparlamentets 
sammansättning införlivats med sekundärrätten vilken måste hålla sig till de begränsningar 
och principer som lagts fast i fördraget.

12. Europaparlamentet uppmanar regeringskonferensen att i en förklaring, bifogad till 
konferensens slutakt, om artikel [9a].2 i fördraget om Europeiska unionen i dess lydelse 
enligt utkastet till ändringsfördrag, ta med det i bilaga 1 bifogade utkastet till Europeiska 
rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning, med anvisning om att ett formellt 
antagande kommer att ske i enlighet med förfarandet i artikel [9a].2 omedelbart efter 
ändringsfördragets ikraftträdande. Parlamentet förbinder sig för sin del att vidta åtgärder så 
snart ändringsfördraget trätt i kraft. Parlamentet uppmanar Europeiska rådet att verkställa 
ovannämnda förklaring så snart ändringsfördraget trätt i kraft och i enlighet med dess 
bestämmelser så att medlemsstaterna i god tid kan anta nödvändiga interna bestämmelser 
för anordnandet av valet till Europaparlamentet för valperioden 2009–2014.

13. Europaparlamentet kräver att den översyn som fastställs i artikel 3 i det ovannämnda 
utkastet till Europeiska rådets beslut utnyttjas till att undersöka om det är tekniskt och 
politiskt möjligt att ta hänsyn till antalet europeiska medborgare, i stället för antalet invånare 
enligt de uppgifter som årligen fastställs av Eurostat. Parlamentet uppmanar i detta syfte 
därför sina representanter vid regeringskonferensen att förelägga konferensen det i bilaga 2 
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bifogade utkastet till förklaring till artikel 2 i utkastet till protokoll nr 10 om 
övergångsbestämmelser (Avdelning 1: Bestämmelser angående Europaparlamentet). 
Parlamentet uppmanar regeringskonferensen att bifoga denna förklaring till sin slutakt.

14. Europaparlamentet pekar på ett oupplösligt politiskt samband mellan den föreslagna nya 
fördelningen av platserna enligt principen om degressiv proportionalitet och hela 
reformpaketet för unionens institutioner, särskilt principen om ”dubbel majoritet” för 
definition av en majoritet i rådet (artikel [9c].4 i fördraget om Europeiska unionen i dess 
lydelse enligt utkastet till ändringsfördrag) och kommissionens sammansättning (artikel 
[9d].5 i ovannämnda fördrag). Parlamentet understryker i detta sammanhang hur viktigt det 
är att detta reformpaket är enhetligt samtidigt som hänsyn tas till varje institutions juridiska 
särdrag. Europaparlamentet står bakom att reformen av majoritetsomröstningen i rådet och 
kommissionens sammansättning inte ska trädda i kraft förrän 2014, medan den nya 
fördelningen av platserna i parlamentet ska gälla redan från 2009. Parlamentet förbehåller 
sig emellertid rätten att, i ljuset av de reformer av EU-institutionerna som kommer att 
skrivas in i ändringsfördraget, se över sitt godkännande av Europeiska rådets beslut i 
enlighet med artikel [9a] i fördraget om Europeiska unionen om den nya fördelningen av 
platserna i Europaparlamentet.

15. Europaparlamentet är medvetet om att parlamentets sammansättning i den föreslagna 
utformningen är en objektiv tillämpning av bestämmelserna i utkastet till ändringsfördrag 
men att anpassningar i framtiden kommer att bli nödvändiga i och med de nya utmaningar 
som väntar på lång sikt, främst vid framtida utvidgningar. Vid en sådan framtida reform bör 
man också korrigera tänkbar olikbehandling som kan finnas kvar av historiska skäl.

16. Europaparlamentet föreslår att Europeiska rådet i god tid före varje nytt val till 
Europaparlamentet, tillsammans med parlamentet, bör granska de aktuella 
befolkningssiffrorna och att fastställa dessa uppgifter som beräkningsunderlag.

17. Europaparlamentet föreslår i detta avseende att man undersöker möjligheterna att välja en 
del av Europaparlamentets ledamöter från en nationsövergripande lista. Parlamentet anser 
att detta skulle ge det bidrag som krävs för att ge debatterna inför valet en verkligt europeisk 
dimension, framförallt genom att de europeiska partierna skulle få en central roll.

18. Europaparlamentet bekräftar att det föreligger ett nära samband mellan detta förslag och 
ikraftträdandet av ändringsfördraget. Om det inte skulle bli möjligt att framgångsrikt avsluta 
ratificeringen av ändringsfördraget före valet till Europaparlamentet 2009, bör fördelningen 
av platserna i parlamentet i enlighet med de befintliga fördragen fortsätta att gälla.

19. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution och ovan nämnda 
betänkande från utskottet för konstitutionella frågor till regeringskonferensen, 
Europeiska rådet, rådet, kommissionen och till regeringarna och parlamenten i de länder som 
är kandidater för anslutning.
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BILAGA 1
Utkast till Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets sammansättning

EUROPEISKA RÅDET HAR FATTAT DETTA BESLUT

med beaktande av artikel [9a].2 i fördraget om Europeiska unionen,

med beaktande av Europaparlamentets initiativ,

med beaktande av Europaparlamentets godkännande,

och av följande skäl:

(1) Det är lämpligt att snarast anta det beslut som avses i artikel [9a].2 andra stycket i fördraget om 
Europeiska unionen så att medlemsstaterna kan anta de interna bestämmelser som krävs för att 
anordna valet till Europaparlamentet för valperioden 2009–2014.

(2) I detta beslut måste kriterierna i artikel [9a].2 första stycket respekteras, det vill säga att antalet 
företrädare för unionens medborgare inte får överstiga 750, att medborgarna skall företrädas i 
degressiv proportionalitet, med minst sex ledamöter per medlemsstat. Ingen medlemsstat får 
tilldelas fler än 96 platser.

(3) Det är lämpligt att i detta skede inte ta hänsyn till effekterna av tänkbara framtida utvidgningar. 
Detta kan i stället ske i relevanta anslutningsakter i form av ett tillfälligt överskridande av gränsen 
750 ledamöter, såsom var fallet vid Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Principen om degressiv proportionalitet enligt artikel [9a] i fördraget om Europeiska unionen ska 
tillämpas på följande sätt:

– De lägsta och högsta antal som fastställs i fördraget måste utnyttjas fullt ut för att säkerställa 
att fördelningen av platser i Europaparlamentet skiljer sig så lite som möjligt jämfört med hur 
befolkningen fördelar sig mellan medlemsstaterna.

– Ju fler invånare en medlemsstat har, desto fler antal platser har det rätt till.

– Ju fler invånare en medlemsstat har, desto högre är det antal invånare som varje ledamot av 
Europaparlamentet företräder.

Artikel 2

I enlighet med artikel 1 fastställs antalet valda företrädare i Europaparlamentet från varje 
medlemsstat enligt nedan, med verkan från och med början av valperioden 2009–2014.

Belgien 22
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Bulgarien 18
Tjeckien 22
Danmark 13
Tyskland 96
Estland 6
Grekland 22
Spanien 54
Frankrike 74
Irland 12
Italien 72
Cypern 6
Lettland 9
Litauen 12
Luxemburg 6
Ungern 22
Malta 6
Nederländerna 26
Österrike 19
Polen 51
Portugal 22
Rumänien 33
Slovenien 8
Slovakien 13
Finland 13
Sverige 20
Förenade kungariket 73

Artikel 3

Detta beslut skall ses över i tillräckligt god tid före valperioden 2014–2019 i syfte att fastställa ett 
system som i framtiden gör det möjligt att före varje nytt val till Europaparlamentet omfördela 
platserna mellan medlemsstaterna på ett objektivt sätt och på grundval av den princip om 
degressiv proportionalitet som fastställs i artikel 1, med beaktande av ett eventuellt ökat antal 
stater och av den demografiska befolkningsutveckling som vederbörligen konstaterats.

Artikel 4

Detta beslut träder i kraft den dag det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Bryssel den 

På Europeiska rådets vägnar
Ordförande



PE423.766v01-00 254/373 DV\779820SV.doc

SV



BILAGA 2
Utkast till förklaring till artikel 2 i protokoll nr 10 om övergångsbestämmelser (avdelning 1: bestämmelser 

om Europaparlamentet)

Utan att det påverkar tillämpningen av Europeiska rådets beslut om Europaparlamentets 
sammansättning för valperioden 2009–2014 uppmanar konferensen parlamentet att lägga fram ett 
förslag som avser valet av dess ledamöter genom allmänna direkta val i enlighet med artikel 190.1 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och som innehåller en precisare definition av 
begreppet ”medborgare” enligt artikel 9a.2 i fördraget om Europeiska unionen. Detta förslag bör 
utarbetas i god tid före nästa val 2014.
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Europaparlamentets lagstiftningsresolution av den 26 september 2007 om förslaget till 
rådets direktiv om ändring av direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 med avseende på 
vissa närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för 
unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare 
(2006/0277(CNS)) – Betänkande Andrew Duff

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till rådet (KOM(2006)0791),

– med beaktande av meddelandet från kommissionen (KOM(2006)0790)1,

– med beaktande av akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter i 
Europaparlamentet2,

– med beaktande av förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och 
finansiering av politiska partier på europeisk nivå3,

– med beaktande av artikel 39 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna4,

– med beaktande av artikel 19.2 i EG-fördraget, i enlighet med vilken rådet har hört 
parlamentet (C6-0066/2007),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från 
utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 
(A6-0267/2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ändra sitt förslag i överensstämmelse 
härmed i enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget.

3. Rådet uppmanas att underrätta Europaparlamentet om rådet har för avsikt att avvika från 
den text som parlamentet har godkänt.

4. Rådet uppmanas att på nytt höra Europaparlamentet om rådet har för avsikt att väsentligt 
ändra kommissionens förslag.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

                                               
1 Valet till Europaparlamentet 2004. Rapport från kommissionen om unionsmedborgarnas deltagande i 
bosättningsstaten (direktiv 93/109/EG) och om valarrangemangen (beslut 76/787/EEG, ändrat genom 
beslut 2002/772/EG, Euratom).
2 EGT L 278, 8.10.1976, s. 5.
3 EUT L 297, 15.11.2003, s. 1.
4 EGT C 364, 18.12.2000, s. 1.
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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändring 1
SKÄL 1

(1) Kommissionens rapport om 
tillämpningen vid valet till 
Europaparlamentet 2004 av rådets 
direktiv 93/109/EG om fastställande av 
närmare bestämmelser för rösträtt och 
valbarhet vid val till Europaparlamentet för 
unionsmedborgare som är bosatta i en 
medlemsstat där de inte är medborgare har 
visat att vissa bestämmelser i direktivet 
behöver ändras.

(1) Kommissionens rapport om 
tillämpningen vid valet till 
Europaparlamentet 2004 av rådets 
direktiv 93/109/EG om fastställande av 
närmare bestämmelser för rösträtt och 
valbarhet vid val till Europaparlamentet för 
unionsmedborgare som är bosatta i en 
medlemsstat där de inte är medborgare har 
visat att vissa bestämmelser i direktivet 
behöver ändras. Genom 
unionsmedborgarskap garanteras alla 
EU-medborgare samma rättigheter, oavsett 
om de föddes i eller är bosatta inom EU 
eller i ett tredjeland. 
Gemenskapsinstitutionerna måste därför 
vara vaksamma och se till att 
unionsmedborgare bosatta i en annan 
medlemsstat än sin egen har möjlighet att 
utöva sina rättigheter när det gäller val till 
Europaparlamentet.

Ändring 2
SKÄL 1A (nytt)

(1a) Människors ökande rörlighet över 
EU:s inre gränser gör det än mer 
nödvändigt att ge dem flyttbara politiska 
rättigheter för att delta i såväl lokala val 
som val till Europaparlamentet, och att se 
till att medborgare inte förlorar sina 
demokratiska rättigheter på grund av att 
de bor i en annan medlemsstat än sin 
egen.

Ändring 3
SKÄL 2A (nytt)

(2a) Det sistnämnda förbudet går utöver 
vad som är nödvändigt för att se till att 
medborgare inte utsätts för 
diskriminering på grund av sin 
nationalitet när de utnyttjar sin rätt att 
kandidera i ett val. Det bör vara upp till 
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medlemsstaterna att avgöra om 
kandidaturer i mer än en medlemsstat i 
samma val ska tillåtas eller inte, och det 
bör vara upp till de politiska partierna att 
avgöra om de vill uppmuntra sådana 
dubbla kandidaturer eller inte.

Ändring 4
SKÄL 2B (nytt)

(2b) Akten av den 20 september 1976 om 
allmänna direkta val av ledamöter i 
Europaparlamentet1 slår fast att såvida 
inte primärrätten föreskriver annat ska 
vallagen omfattas av nationella 
bestämmelser. Vidare, medan 
primärrätten uttryckligen förbjuder 
dubbel röstning nämner den inte dubbel 
kandidatur.
__________________
1 EGT L 278, 8.10.1976, s. 5. Akten senast 
ändrad genom rådets beslut 2002/772/EG, 
Euratom (EGT L 283, 21.10.2002, s. 1.)

Ändring 5
SKÄL 3A (nytt)

(3a) Kravet att bosättningsstaten ska 
erkänna hemstatens beslut om förlorad 
valbarhet är ytterligare en begränsning av 
rätten att ställa upp i val som omfattas 
varken i ordalydelse eller i anda av 
artikel 19.2 i EG-fördraget. 
Bosättningsstaten bör ha rätt att avgöra, 
utifrån den egna lagstiftningen, huruvida 
personen i fråga skulle ha förlorat sin 
valbarhet under samma omständigheter 
och på samma sätt, och huruvida 
hemstatens diskvalificeringsgrund 
därmed ska gälla.

Ändring 6
SKÄL 3B (nytt)

(3b) Rådet bör inte fatta beslut som går 
utöver vad som avses i primärrättens 
bestämmelser, och de ”närmare 
bestämmelser” som åsyftas i 
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direktiv 93/109/EG med hänvisning till 
artikel 19.2 i EG-fördraget bör klart och 
tydligt avgränsas till bestämmelser för att 
se till att de två avsedda rättigheterna –
dvs. rösträtt och valbarhet i en annan 
medlemsstat än hemstaten – respekteras, 
och bör inte tillföra andra eller ytterligare 
villkor för utövandet av dessa rättigheter 
än de som bosättningsstatens lagstiftning 
anger.

Ändring 7
SKÄL 5

(5) Skyldigheten för den som vill 
kandidera att lämna in ett sådant intyg bör 
därför avskaffas och ersättas med en 
anteckning av samma innebörd i den 
försäkran som måste avges.

(5) Skyldigheten för den som vill 
kandidera att lämna in ett sådant intyg bör 
därför avskaffas och ersättas med en 
frivillig anteckning av samma innebörd i 
den försäkran som måste avges.

Ändring 8
SKÄL 6

(6) Värdmedlemsstaten bör bli skyldig att 
anmäla denna försäkran till hemstaten 
för att förvissa sig om att valbarheten för 
den unionsmedborgare som kandiderar 
faktiskt inte har gått förlorad i hemstaten.

utgår

Ändring 9
SKÄL 9

(9) Informationsutbytet bör därför 
avskaffas, medan väljarens eller 
kandidatens skyldighet att i en försäkran 
förbinda sig att utöva sin rösträtt eller 
valbarhet endast i bosättningsstaten bör 
kvarstå.

(9) Informationsutbytet bör därför 
avskaffas, medan väljarens skyldighet att i 
en försäkran förbinda sig att utöva sin 
rösträtt endast i bosättningsstaten bör 
kvarstå.

Ändring 10
SKÄL 10

(10) För att avskräcka 
unionsmedborgarna från att rösta eller 
kandidera mer än en gång och från att 
rösta eller kandidera trots att deras 
rösträtt eller valbarhet har gått förlorad, 
bör medlemsstaterna vidta åtgärder för att 
se till att det införs lämpliga påföljder vid 

(10) Bosättningsstaterna bör vidta 
åtgärder för att se till att oriktigheter i 
försäkran som avgivits av 
unionsmedborgare enligt direktivet är 
föremål för lämpliga sanktioner.
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underlåtenhet att iaktta skyldigheterna
enligt direktivet.

Ändring 11
SKÄL 10A (nytt)

(10a) Medlemsstaterna har en skyldighet 
enligt artikel 12 i direktiv 93/109/EG att 
ge unionsmedborgarna full information 
om deras rösträtt och valbarhet i 
bosättningsstaten i god tid före varje 
Europaparlamentsval. Parlamentet och 
kommissionen, liksom politiska partier på 
såväl europeisk som nationell nivå, bör 
hjälpa medlemsstaterna att öka 
valdeltagandet genom att utarbeta den 
bästa praxis i detta hänseende.

Ändring 12
SKÄL 11

(11) I den rapport om tillämpningen av det 
ändrade direktivet vid valet till 
Europaparlamentet 2009 som 
kommissionen är skyldig att lägga fram bör 
analysen framför allt baseras på resultaten 
av de kontroller och inspektioner efter 
valet som medlemsstaterna genomför för 
att reda på om det förekommit dubbel 
röstning och dubbla kandidaturer och i så 
fall i vilken omfattning.

(11) I den rapport om tillämpningen av det 
ändrade direktivet vid valet till 
Europaparlamentet 2009 som 
kommissionen är skyldig att lägga fram bör 
analysen framför allt baseras på resultaten 
av de kontroller och inspektioner efter 
valet som medlemsstaterna genomför för 
att reda på om det förekommit dubbel 
röstning och i så fall i vilken omfattning.

Ändring 13
SKÄL 12

(12) En systematisk kontroll av alla 
avgivna röster och alla kandidaturer
skulle inte stå i proportion till de 
konstaterade problemen och skulle 
dessutom vara svår att genomföra eftersom 
medlemsstaterna inte tillämpar enhetliga 
elektroniska metoder för att registrera och 
lagra uppgifter om det faktiska 
valdeltagandet eller de ingivna 
kandidaturerna. Medlemsstaterna bör 
därför inrikta sina kontroller på de 
situationer där det är störst sannolikhet för 
dubbel röstning eller dubbla kandidaturer.

(12) En systematisk kontroll av alla 
avgivna röster skulle inte stå i proportion 
till de konstaterade problemen och skulle 
dessutom vara svår att genomföra eftersom 
medlemsstaterna inte tillämpar enhetliga 
elektroniska metoder för att registrera och 
lagra uppgifter om det faktiska 
valdeltagandet. Medlemsstaterna bör därför 
inrikta sina kontroller på de situationer där 
det är störst sannolikhet för dubbel 
röstning.
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Ändring 14
ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)

Artikel 3 (direktiv 93/109/EG)

(1a) Artikel 3 ska ersättas med följande:
”Artikel 3

Den som på referensdagen

(a) är unionsmedborgare i den mening 
som avses i artikel 17.1 i fördraget,
(b) inte är medborgare i bosättningsstaten 
men uppfyller de villkor för rösträtt och 
valbarhet som enligt den statens 
lagstiftning gäller för de egna 
medborgarna,
ska i bosättningsstaten ha rösträtt vid 
Europaparlamentsval och vara valbar till 
Europaparlamentet om han eller hon inte 
av bosättningsstaten förhindras att utöva 
dessa rättigheter i enlighet med artiklarna 
6 och 7. 
I fall då medborgare i bosättningsstaten 
måste ha varit medborgare under en viss 
tid för att vara valbara, ska 
unionsmedborgare anses uppfylla detta 
krav, om de varit medborgare i en 
medlemsstat under den tiden.”

Ändring 15
ARTIKEL 1, LED 1B (nytt)

Artikel 4, punkt 2 (direktiv 93/109/EG)

(1b) I artikel 4 ska punkt 2 ersättas med 
följande:
”2. Väljare i gemenskapen har rätt att 
kandidera i mer än en medlemsstat i 
samma val under förutsättning att 
vallagen i bosättningsstaten inte utesluter 
denna möjlighet för de egna medborgarna 
samt att väljaren i fråga uppfyller 
villkoren för valbarhet i den andra 
medlemsstaten i fråga.”

Ändring 16
ARTIKEL 1, LED 2, LED -A (nytt)

Artikel 6, punkt 1 (direktiv 93/109/EG)
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(-a) Punkt 1 ska ersättas med följande:
”1. Bosättningsstaten får föreskriva att 
unionsmedborgare som genom ett 
avgörande i ett enskilt brott- eller civilmål 
har förlorat sin valbarhet enligt 
hemstatens vallag får heller inte 
kandidera till Europaparlamentet i 
bosättningsstaten om de i enlighet med 
den statens vallag skulle ha förlorat sin 
valbarhet för samma lagöverträdelse och 
på samma sätt.”

Ändring 17
ARTIKEL 1, LED 2, LED A

Artikel 6, punkt 2 (direktiv 93/109/EG)

”2. Bosättningsstaten skall kontrollera att 
unionsmedborgare som uttryckt en önskan 
om att utöva sin valbarhet där inte har 
förlorat den rätten i hemstaten genom ett 
civilrättsligt eller straffrättsligt beslut.”

”2. Bosättningsstaten får kontrollera att 
unionsmedborgare som uttryckt en önskan 
om att utöva sin valbarhet där inte har 
förlorat den rätten i hemstaten genom ett 
civilrättsligt eller straffrättsligt beslut.”

Ändring 18
ARTIKEL 1, LED 2, LED B

Artikel 6, punkt 3 (direktiv 93/109/EG)

”3. Vid tillämpning av punkt 2 skall
bosättningsstaten anmäla den försäkran 
som avses i artikel 10.1 till hemstaten. För 
det ändamålet skall hemstaten i god tid och 
på lämpligt sätt lämna de upplysningar av 
betydelse som normalt finns tillgängliga; 
dessa upplysningar får endast omfatta det 
som är strikt nödvändigt för tillämpningen 
av denna artikel och får inte utnyttjas för 
något annat ändamål. Om upplysningarna 
visar att försäkran innehåller oriktiga 
uppgifter, skall bosättningsstaten vidta 
lämpliga åtgärder för att hindra att 
personen i fråga kandiderar.

”3. Vid tillämpning av punkt 2 får
bosättningsstaten anmäla den försäkran 
som avses i artikel 10.1 till hemstaten. För 
det ändamålet ska hemstaten i god tid och 
på lämpligt sätt lämna de upplysningar av 
betydelse som normalt finns tillgängliga; 
dessa upplysningar får endast omfatta det 
som är strikt nödvändigt för tillämpningen 
av denna artikel och får inte utnyttjas för 
något annat ändamål. 

Ändring 19
ARTIKEL 1, LED 2A (nytt)

Artikel 7 (direktiv 93/109/EG)

(2a) Artikel 7 ska ersättas med följande:
”Artikel 7
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1. Bosättningsstaten får föreskriva att 
unionsmedborgare som genom ett 
avgörande i ett enskilt brott- eller civilmål 
har förlorat sin rösträtt enligt hemstatens 
vallag får heller inte rösta i 
bosättningsstaten vid val till 
Europaparlamentet om de i enlighet med 
den statens vallag skulle ha förlorat sin 
rösträtt för samma lagöverträdelse och på 
samma sätt.”
2. För tillämpningen av punkt 1 får 
bosättningsstaten anmäla den försäkran 
som avses i artikel 9.2 till hemstaten. För 
det ändamålet ska hemstaten i god tid och 
på lämpligt sätt lämna de upplysningar av 
betydelse som normalt finns tillgängliga; 
dessa upplysningar får endast omfatta det 
som är strikt nödvändigt för 
tillämpningen av denna artikel och får 
inte utnyttjas för något annat ändamål.
3. Hemstaten får också, i god tid och på 
lämpligt sätt, lämna bosättningsstaten alla 
upplysningar som är nödvändiga för 
tillämpningen av denna artikel.”

Ändring 20
ARTIKEL 1, LED 3, LED -A (nytt)

Artikel 10, punkt 1, led b (direktiv 93/109/EG)

(-a) Led b i punkt 1 ska ersättas med 
följande:
”(b) i tillämpliga fall, att han eller hon 
kandiderar vid val till Europaparlamentet 
i en annan medlemsstat, och”

Ändring 21
ARTIKEL 1, LED 3, LED A

Artikel 10, punkt 1, led d (direktiv 93/109/EG)

(d) att hans eller hennes valbarhet inte 
har gått förlorad i hemstaten.”

utgår

Ändring 22
ARTIKEL 1, LED 3, LED C

Artikel 10, punkt 3 (direktiv 93/109/EG)

(c) Punkt 3 skall omnumreras till punkt 2. (c) Punkt 3 ska omnumreras till punkt 2 
och ändras på följande sätt:
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”Bosättningsstaten får även kräva att 
valbara medborgare i gemenskapen 
uppvisar en giltig identitetshandling. Den 
får även kräva att de anger vilket datum 
de förvärvade medborgarskap i en 
medlemsstat samt huruvida de har 
förlorat sin valbarhet i hemstaten.”

Ändring 23
ARTIKEL 1, LED 4

Artikel 13, punkt 1 (direktiv 93/109/EG)

1. Bosättningsstaten skall vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
sådana oriktigheter i en försäkran enligt 
artikel 9.2 eller 10.1 som medför att 
skyldigheter enligt detta direktiv åsidosätts
medför effektiva, proportionella och 
avskräckande påföljder.

1. Bosättningsstaten ska vidta de åtgärder 
som är nödvändiga för att säkerställa att 
oriktigheter i en försäkran enligt artikel 9.2 
eller 10.1 medför effektiva, proportionella 
och avskräckande påföljder.
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Europaparlamentets resolution av den 13 januari 2009 om utsikterna för utveckling av 
medborgardialogen enligt Lissabonfördraget (2008/2067(INI)) – Betänkande
Genowefa Grabowska

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon 
den 13 december 2007,

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen,

– med beaktande av sin resolution av den 20 februari 2008 om Lissabonfördraget1,

– med beaktande av de olika resolutioner om det civila samhället som parlamentet har antagit 
under den innevarande valperioden,

– med beaktande av utskottets för konstitutionella frågor seminarium den 3 juni 2008 med 
företrädare för organisationer från det civila samhället,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0475/2008), 
och av följande skäl:

A. En förutsättning för en demokratisk Europeisk union som verkar nära medborgarna är att 
EU-institutionerna och medlemsstaterna har ett nära samarbete med det civila samhället 
såväl på EU-nivå som på nationell, regional och lokal nivå.

B. Att EU-institutionerna och de nationella, regionala och lokala myndigheterna är öppna för 
dialog och samarbete med medborgarna och organisationerna från det civila samhället är ett 
grundläggande villkor för dessas engagemang i lagstiftningen och styret på alla nivåer.

C. Lissabonfördraget ger EU-medborgarna utökade rättigheter i förhållande till unionen genom 
att göra det lättare för dem, och för de föreningar som företräder det civila samhället, att 
delta i diskussionen om ett Medborgarnas Europa.

D. De nuvarande bestämmelserna, som också införts i Lissabonfördraget, skapar de rättsliga 
ramar som behövs för att det ska kunna växa fram en dialog med medborgarna på europeisk 
nivå, men de tillämpas inte alltid på ett tillfredsställande sätt.

E. Det civila samhället är olika högt utvecklat i de 27 medlemsstaterna och utnyttjar i olika hög 
grad möjligheterna till deltagandedemokrati, deltagande i lagstiftningsprocessen och dialog 
med de nationella, regionala och lokala myndigheterna.

F. Med begreppet ”det civila samhället” avses det stora antal icke-statliga och ideella 
organisationer som på frivillig basis bildats av medborgarna. Dessa organisationer deltar i 
det offentliga livet och ger uttryck för sina medlemmars eller andra personers intressen, 

                                               
1 Antagna texter, P6_TA(2008)0055.
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åsikter och ideologier utifrån etiska, kulturella, politiska, vetenskapliga, religiösa eller 
filantropiska grunder.

G. Frågan om representativiteten hos det civila samhällets organisationer är omtvistad, och att 
en organisation aktivt och effektivt för fram sina åsikter är inte alltid liktydigt med att den är 
representativ.

H. De olika EU-institutionerna närmar sig dialogen med medborgarna på olika sätt.

1. Europaparlamentet värdesätter Europeiska unionens insatser för att utveckla 
medborgardialogen, såväl på EU-nivå som på nationell, regional och lokal nivå i 
medlemsstaterna.

2. Genom att framföra unionsmedborgarnas ståndpunkter och krav till EU-institutionerna 
spelar det civila samhället en viktig roll i den europeiska integrationsprocessen. 
Europaparlamentet betonar vikten av den sakkunskap som institutionerna får tillgång till 
genom det civila samhället och understryker betydelsen av information och en ökad 
medvetenhet om medborgardialogen. Denna medvetenhet bör framför allt åstadkommas 
genom att EU:s verksamhet och målsättningar görs mer kända och genom att man bygger 
upp europeiska nätverk för samarbete samt stärker den europeiska identiteten och 
samhörighetskänslan med Europa i det civila samhället.

3. Europaparlamentet understryker att det behövs en bredare offentlig debatt, tillsammans med 
en mer effektiv medborgardialog och en högre grad av politisk medvetenhet, om EU ska 
kunna uppnå sina politiska målsättningar och föresatser.

4. Europaparlamentet framhåller sitt särskilda engagemang för medborgardialogen och den 
betydelse som denna dialog tillerkänns i Lissabonfördraget, där den görs till en överordnad 
princip för EU:s verksamhet på alla nivåer.

5. Europaparlamentet välkomnar att den representativa demokratin och deltagandedemokratin 
fått en starkare ställning genom att man i Lissabonfördraget infört ett ”medborgarinitiativ”, 
så att en miljon medborgare från ett antal medlemsstater kan uppmana kommissionen att 
lägga fram ett lagstiftningsförslag.

6. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna och medlemsstaternas nationella, regionala 
och lokala myndigheter att i största möjliga utsträckning använda den befintliga rättsliga 
bestämmelser och exemplen på god praxis för att intensifiera dialogen med medborgarna 
och organisationerna från det civila samhället. I synnerhet bör parlamentets 
informationskontor i varje enskild medlemsstat spela en aktiv roll för att stödja, organisera 
och leda forum som minst en gång per år bör hållas mellan parlamentet och företrädare för 
det civila samhället i respektive medlemsstat. Det är viktigt att parlamentsledamöter, såväl 
från den berörda medlemsstaten som från andra medlemsstater, regelbundet deltar i dessa 
forum. 

7. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att låta alla intresserade företrädare för det 
civila samhället medverka i medborgardialogen. I detta sammanhang är det av avgörande 
betydelse att unga unionsmedborgare får göra sina röster hörda, eftersom det är de som
kommer att forma och ta ansvar för framtidens EU.

8. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att se till att alla unionsmedborgare –
kvinnor och män, gamla och unga, i städerna och på landsbygden – får möjlighet att aktivt, 
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med lika rättigheter och utan diskriminering, delta i medborgardialogen, och att i synnerhet 
se till att personer från språkliga minoriteter kan använda sina respektive modersmål vid 
dessa forum. EU bör på detta område förverkliga jämställdhetsprincipen och föregå med 
gott exempel, så att denna princip förs ut såväl inom medlemsstaterna som utanför EU.

9. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att i ett interinstitutionellt avtal anta 
bindande riktlinjer för utnämning av företrädare för det civila samhället samt metoder för 
utformning och finansiering av samråd, i enlighet med ”Allmänna principer och 
miniminormer för kommissionens samråd med berörda parter”1. I detta syfte bör samtliga 
EU-institutioner föra aktuella register över alla relevanta icke-statliga organisationer och 
ange om dessa är aktiva i medlemsstaterna och/eller inriktade på EU-institutionerna.

10. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att göra medborgardialogen till en 
övergripande uppgift för kommissionens alla generaldirektorat, rådets alla arbetsgrupper 
samt parlamentets alla utskott, med hjälp av insynsvänliga processer och med en bibehållen, 
verklig jämvikt mellan den offentliga och privata sektorn.

11. Europaparlamentet uppmanar EU-institutionerna att trygga en bättre kommunikation, en 
bättre informationsgång och en bättre samordning i samband med offentliga samråd, genom 
att samarbeta närmare med varandra för att utveckla medborgardialogen och främja ett 
aktivt europeiskt tänkesätt bland unionsmedborgarna. För att överbrygga det upplevda 
avståndet mellan EU och dess medborgare vore det mycket önskvärt med regelbundna 
möten mellan det civila samhället och kommissionens ledamöter i forum i de olika 
medlemsstaterna.

12. Europaparlamentet uppmanar rådet att göra det enklare och lättare att ta del av dess arbete, 
något som är ett absolut villkor för att man ska kunna få till stånd en verklig dialog med det 
civila samhället.

13. Europaparlamentet understryker betydelsen av att det utvecklas en europeisk 
kommunikationspolitik för nya redskap och medel för kommunikation med 
unionsmedborgarna (Internet, e-teknik och modern audiovisuell teknik).

14. Europaparlamentet efterlyser en fortsättning på de EU-satsningar som provats för att 
intensifiera engagemanget från det civila samhällets sida i den europeiska 
integrationsprocessen, till exempel Europe by Satellite, Medborgarnas Agora, temainriktade 
forum för medborgarna (som Your Europe), diskussioner på Internet och så vidare.

15. Europaparlamentet understryker den viktiga roll som professionella europeiska 
opinionsundersökningar spelar för att man ska kunna identifiera och förstå vilka behov och 
förväntningar unionsmedborgarna har i fråga om hur EU fungerar. Parlamentet uppmanar 
såväl EU-institutionerna som det civila samhället i medlemsstaterna att ha dessa 
förväntningar i åtanke under diskussioner och debatter.

16. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaternas nationella, regionala och lokala 
myndigheter att stödja medborgardialogen, framför allt i de länder och regioner och inom de 
områden där dialogen ännu inte är fullt utvecklad eller inte vunnit tillräckligt insteg. 
Dessutom uppmanas dessa myndigheter att aktivt främja en utveckling av regional 
samverkan i det civila samhället i de olika medlemsstaterna och gränsöverskridande 

                                               
1 Se kommissionens meddelande av den 11 december 2002 med titeln: ”Mot en bättre struktur för samråd och dialog. 
Allmänna principer och miniminormer för kommissionens samråd med berörda parter” (KOM(2002)0704).
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initiativ. Man bör även utröna möjligheten att främja utbytet av idéer och erfarenheter inom 
EU genom att skapa medlemsstatsgrupper.

17. Europaparlamentet uppmanar samhällsföreträdarna i Europa att aktivt delta 
i medborgardialogen och i arbetet med att ta fram europeiska program och en europeisk 
politik som gör det möjligt att utöva inflytande på beslutsprocessen.

18. Europaparlamentet uppmuntrar unionsmedborgarna att engagera sig mer i debatter och 
diskussioner om europeiska frågor och att rösta i valet till Europaparlamentet.

19. Europaparlamentet påpekar att det behövs adekvata ekonomiska resurser för att man ska 
kunna föra en dialog med medborgarna på alla plan – europeiskt, nationellt, regionalt och 
lokalt – och uppmanar dem som har intresse av och ansvar för att organisera denna dialog 
att säkra adekvata ekonomiska medel.

20. Europaparlamentet betonar att EU förutom dialogen med det civila samhället också behöver 
föra en öppen, tydlig och regelbunden dialog med kyrkor och religiösa samfund, i enlighet 
med Lissabonfördraget.

21. Europaparlamentet rekommenderar EU-institutionerna att tillsammans göra information 
tillgänglig om representativiteten hos och verksamhetsområdena för de europeiska 
organisationerna från det civila samhället, till exempel genom en offentlig och 
användarvänlig databas.

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ta fram ett nytt förslag om europeiska 
föreningar, som ger de europeiska organisationerna från det civila samhället en gemensam 
rättslig grund.

23. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
medlemsstaternas parlament, rådet och kommissionen samt till Europeiska ekonomiska och 
sociala kommittén och Regionkommittén.
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Betänkande med en uppmaning till kommissionen om framläggande av ett förslag till 
Europaparlamentets och rådets förordning om genomförande av medborgarinitiativet enligt 
artikel 11.4 i Fördraget om Europeiska unionen (INI/2008/2169) – Betänkande
Sylvia-Yvonne Kaufmann1

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 192 andra stycket i EG-fördraget,

– med beaktande av Lissabonfördraget om ändring av fördraget om Europeiska unionen och 
fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, undertecknat i Lissabon 
den 13 december 20072,

– med beaktande av fördraget om upprättande av en konstitution för Europa3,

– med beaktande av sin resolution av den 20 februari 2008 om Lissabonfördraget4,

– med beaktande av sin resolution av den 19 januari 2006 om perioden av eftertanke: struktur, 
teman och ramar för en utvärdering av debatten om Europeiska unionen5,

– med beaktande av artiklarna 39 och 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från 
utskottet för framställningar (A6-0043/2008), och av följande skäl:

A. Genom Lissabonfördraget införs medborgarinitiativet, med vars hjälp ett antal 
unionsmedborgare, som uppgår till minst en miljon personer och som kommer från ett 
betydande antal medlemsstater, får ta initiativ till att uppmana Europeiska kommissionen att, 
inom ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag i frågor där dessa 
medborgare anser att det krävs en unionsrättsakt för att tillämpa fördragen – artikel 11.4 i den 
nya versionen av EU-fördraget.

B. Därmed ges en miljon unionsmedborgare samma rätt att uppmana kommissionen att 
lägga fram lagstiftningsförslag som rådet har ända sedan upprättandet av 
Europeiska gemenskaperna 1957 (ursprungligen artikel 152 i fördraget om upprättandet av 
Europeiska ekonomiska gemenskapen, numera artikel 208 i EG-fördraget, i framtiden 
artikel 241 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) och som Europaparlamentet har 
sedan Maastrichtfördragets ikraftträdande 1993 (för närvarande artikel 192 i EG-fördraget, i 
framtiden artikel 225 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

C. Medborgarna involveras därmed direkt i utövandet av Europeiska unionens överhöghet 
genom att för första gången bli direkt delaktiga i utarbetandet av europeiska 
lagstiftningsförslag.

                                               
1 Detta betänkande har inte behandlats eller blivit föremål för omröstning i kammaren. Texten ovan avspeglar därför 
resultatet av omröstningen i konstitutionsutskottet.
2 EUT C 306, 17.12.2007, s. 1.
3 EUT C 310, 16.12.2004, s. 1.
4 Antagna texter, P6_TA(2008)0055.
5 EUT C 287 E, 24.11.2006, s. 306.
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D. Artikel 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget syftar, som särskild konsekvens av rätten att 
delta i unionens demokratiska liv enligt artikel 10.3 i den nya versionen av EU-fördraget, till 
införandet av en individuell rätt till deltagande i medborgarinitiativ.

E. Initiativrätten blandas ofta ihop med rätten att göra framställningar. Det är viktigt att se till att 
medborgarna är fullt medvetna om skillnaden mellan dessa båda rättigheter, särskilt med 
tanke på att en framställning riktas till parlamentet medan ett medborgarinitiativ riktas till 
kommissionen.

F. Unionsorganen och medlemsstaterna uppmanas att skapa förutsättningar för att 
unionsmedborgarna ska kunna utöva sin rätt till deltagande på ett friktionsfritt, öppet och 
effektivt sätt.

G. De förfaranden och villkor som krävs för framläggande av ett medborgarinitiativ, däribland 
det minsta antal medlemsstater som de medborgare som lägger fram förslaget måste komma 
ifrån, fastställs av parlamentet och rådet genom en förordning i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet (artikel 24.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

H. Vid antagandet och genomförandet av denna förordning är det framför allt viktigt att den 
grundläggande rätten till likabehandling, en sund förvaltning och rättsskydd garanteras.

Det minsta antalet medlemsstater

I. Vad avser ”det minsta antal medlemsstater som de medborgare som lägger fram förslaget 
måste komma ifrån” (artikel 24.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt) måste 
det röra sig om medborgare från ”ett betydande antal medlemsstater” (artikel 11.4 i den nya 
versionen av EU-fördraget).

J. Fastställandet av det minsta antalet medlemsstater bör inte ske på ett godtyckligt sätt, utan 
man bör under detta arbete rätta sig efter syftet med förordningen och även förhålla sig till 
andra fördragsbestämmelser för att undvika motsägelsefulla tolkningar.

K. Syftet med förordningen är att se till att utgångspunkten för den europeiska 
lagstiftningsprocessen inte styrs av särintressen i de enskilda medlemsstaterna, utan av det 
europeiska allmänintresset.

L. Enligt artikel 76 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kan ett lagstiftningsförslag 
som stöds av en fjärdedel av medlemsstaterna antas i tillräcklig utsträckning ta hänsyn till det 
europeiska allmänintresset. Mot bakgrund av detta kan detta minimiantal ses som obestridligt.

M. Syftet med denna förordning uppnås endast om den knyts till ett minsta antal stödförklaringar 
från var och en av dessa medlemsstater.

N. Artikel 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget – i vilken man anger siffran en 
miljon unionsmedborgare av en befolkning på cirka 500 miljoner människor – ger vid handen 
att 1/500 av befolkningen är att betrakta som en representativ del.

Minimiåldern för deltagarna 

O. Artikel 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget rör alla unionsmedborgare.

P. Varje inskränkning i rätten till demokratiskt deltagande och varje ojämlik behandling på 
grund av ålder måste emellertid vara förenlig med proportionalitetsprincipen.
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Q. Dessutom bör motsägelsefulla tolkningar undvikas som skulle uppstå exempelvis om 
minimiåldern för deltagande i valet till Europaparlamentet skulle vara lägre i en medlemsstat 
än minimiåldern för deltagande i medborgarinitiativ.

Förfarandet

R. Kommissionen är i fall av ett framgångsrikt medborgarinitiativ skyldig att hantera ärendet i 
fråga och besluta om huruvida och i vilken mån den ska lägga fram motsvarande 
lagstiftningsförslag.

S. Initiativ bör omfatta hänvisningar till en eller flera lämpliga rättsliga grunder inför 
kommissionens framläggande av lagstiftningsförslaget.

T. Ett medborgarinitiativ kan fullföljas endast om det är tillåtligt i den bemärkelsen att

 det omfattar en uppmaning till kommissionen om framläggande av förslag till 
en unionsrättsakt,

 unionen har lagstiftningsbefogenheter och kommissionen har rätt att lägga fram 
lagstiftningsförslag på området i fråga,

 den begärda rättsakten inte på ett uppenbart sätt strider mot grundläggande lagstiftning 
inom Europeiska unionen.

U. Ett medborgarinitiativ är framgångsrikt om det är tillåtligt i ovannämnda bemärkelse och om 
det kan ses som ett representativt initiativ i den bemärkelsen att det stöds av minst en miljon 
medborgare från ett betydande antal medlemsstater.

V. Det är kommissionens ansvar att kontrollera huruvida villkoren för ett framgångsrikt 
medborgarinitiativ är uppfyllda.

W. I samband med organisationen av ett medborgarinitiativ är det redan innan man börjar samla 
in stödförklaringar i högsta grad önskvärt att säkerhet om rättsläget råder vad avser 
tillåtligheten för det aktuella medborgarinitiativet.

X. Kommissionen kan inte ansvara för kontrollen av stödförklaringarnas äkthet, utan detta bör 
vara en uppgift för medlemsstaterna. Dessa skyldigheter för medlemsstaterna omfattar dock 
endast initiativ inom ramen för artikel 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget och under 
inga omständigheter sådana initiativ som är otillåtliga på ovannämnda grunder. Mot bakgrund 
av detta krävs det även att medlemsstaterna redan före insamlingen av stödförklaringarna får 
säkerhet om rättsläget vad avser medborgarinitiativets tillåtlighet.

Y. Kommissionens prövning av ett medborgarinitiativs tillåtlighet är emellertid begränsad till att 
omfatta ovannämnda rättsliga frågor och bör under inga omständigheter inbegripa politiska 
överväganden. Härigenom ser man till att kommissionens politiska godtycke inte ligger till 
grund för bedömningen huruvida ett medborgarinitiativ är tillåtligt eller inte.

Z. Det framstår som ändamålsenligt att dela in förfarandet i samband med europeiska 
medborgarinitiativ i följande fem faser:

 Anmälan av initiativet.
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 Insamling av stödförklaringarna.

 Inlämnande av initiativet.

 Kommissionens ställningstagande.

 Kontroll av den begärda rättsaktens överensstämmelse med fördragen.

Öppenhetsprincipen

AA. Medborgarinitiativet är en form av utövad offentlig överhöghet på lagstiftningsområdet och 
omfattas därmed även av öppenhetsprincipen. Detta innebär att medborgarinitiativens 
organisatörer offentligt måste redogöra för initiativets finansiering, inklusive källorna.

Den politiska övervakningen av processen

AB. Det är parlamentets politiska ansvar att övervaka processen i samband med 
medborgarinitiativ.

AC. Detta ansvar rör genomförandet av förordningen om medborgarinitiativ i sig och 
kommissionens politiska ställningstagande vad avser uppmaningen i medborgarinitiativet 
i fråga.

AD. Det är viktigt att se till att uppmaningar som inkommit till kommissionen genom 
medborgarinitiativ är förenliga med parlamentets demokratiskt godkända prioriteringar och 
förslag.

Det konstitutionella medborgarinitiativet

AE. Det är oklart om artikel 11.4 i den nya versionen av EU-fördraget även omfattar initiativ som 
syftar till fördragsändringar (konstitutionella medborgarinitiativ).

1. Europaparlamentet anmodar kommissionen att efter Lissabonfördragets ikraftträdande utan 
dröjsmål och på grundval av artikel 24 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt 
lägga fram ett förslag till förordning om medborgarinitiativet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med detta vederbörligen beakta de 
rekommendationer som anges i bilagan till denna resolution.

3. Europaparlamentet efterlyser en klar, enkel och användarvänlig förordning som omfattar 
konkreta instruktioner gällande definitionen av medborgarinitiativ, så att medborgarinitiativet 
inte blandas ihop med rätten att göra framställningar.

4. Europaparlamentet beslutar att omedelbart efter antagandet av denna förordning undersöka 
hur ett effektivt system för övervakning av medborgarinitiativ skulle kunna inrättas.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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BILAGA TILL FÖRSLAGET TILL RESOLUTION:
REKOMMENDATIONER OM INNEHÅLLET I KOMMISSIONENS FÖRSLAG TILL 

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING OM GENOMFÖRANDE AV 
MEDBORGARINITIATIVET

Om fastställandet av det minsta antalet medlemsstater

1. Det minsta antal medlemsstater som de medborgare som lägger fram förslaget måste komma 
ifrån uppgår till en fjärdedel av medlemsstaterna.

2. Detta krav betraktas som uppfyllt endast om minst 1/500 av befolkningen i var och en av de 
aktuella medlemsstaterna stöder initiativet.

Om fastställandet av minimiåldern för deltagarna 

3. Alla unionsmedborgare som har rösträtt enligt lagstiftningen i den egna medlemsstaten kan 
delta i europeiska medborgarinitiativ.

Om utformningen av förfarandet 

4. Förfarandet i samband med medborgarinitiativ omfattar följande fem faser:

 Anmälan av initiativet.

 Insamling av stödförklaringarna.

 Inlämnande av initiativet.

 Kommissionens ställningstagande.

 Kontroll av den begärda rättsaktens överensstämmelse med fördragen.

5. Den första fasen i medborgarinitiativet börjar med att organisatörerna anmäler 
medborgarinitiativet hos kommissionen och slutar med kommissionens formella beslut om 
resultatet av anmälan av medborgarinitiativet. Den kännetecknas av följande:

a) Ett medborgarinitiativ kräver att organisatörerna anmäler det hos kommissionen på 
vederbörligt sätt. Vid anmälan ska varje organisatör uppge namn, födelsedatum, 
medborgarskap och hemadress samt medborgarinitiativets exakta ordalydelse på ett av de 
officiella språken i Europeiska unionen.

b) Kommissionen prövar det anmälda medborgarinitiativets formella tillåtlighet. Ett 
medborgarinitiativ är formellt tillåtligt när det uppfyller följande fyra villkor:

 Det innehåller en uppmaning till Europeiska kommissionen om framläggande av ett 
förslag till utfärdande av en unionsrättsakt.

 Europeiska unionen har enligt de fördrag som utgör grundvalen för unionen tilldelats 
befogenhet att utfärda en sådan rättsakt.
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 Kommissionen har enligt de fördrag som utgör grundvalen för unionen tilldelats 
befogenhet att lägga fram ett förslag till en sådan rättsakt.

 Den begärda rättsakten strider inte på ett uppenbart sätt mot grundläggande 
lagstiftning inom Europeiska unionen.

I enlighet med artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna 
förser kommissionen organisatörerna med erforderligt stöd för att se till att de initiativ 
som anmäls är tillåtliga. Dessutom informerar kommissionen samtidigt 
medborgarinitiativets organisatörer om pågående eller planerade lagstiftningsprojekt om 
frågor som rör det aktuella medborgarinitiativet samt om redan med framgång anmälda 
medborgarinitiativ som helt eller delvis berör samma frågor.

c) Inom två månader efter anmälan av medborgarinitiativet fattar kommissionen beslut om
huruvida initiativet är tillåtligt och kan anmälas. Anmälan får ogillas endast av rättsliga 
skäl och under inga omständigheter på grund av politiska överväganden.

d) Beslutet vänder sig såväl personligen till organisatörerna som till allmänheten. Det 
meddelas organisatörerna och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. 
Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna informeras omgående om beslutet.

e) Beslutet är underkastat omprövning genom försorg av Europeiska gemenskapernas 
domstol och Europeiska ombudsmannen enligt relevanta bestämmelser i unionsrätten. 
Detta gäller på motsvarande sätt om kommissionen underlåter att fatta ett sådant beslut.

f) Kommissionen för på sin webbplats en allmänt tillgänglig förteckning över alla 
medborgarinitiativ som med framgång anmälts. 

g) Organisatörerna av ett medborgarinitiativ kan när som helst dra tillbaka initiativet i fråga. 
Det anses då inte vara anmält och stryks ur kommissionens ovannämnda förteckning.

6. Den andra fasen i medborgarinitiativet omfattar insamlingen av enskilda stödförklaringar för 
det med framgång anmälda medborgarinitiativet och medlemsstaternas officiella bekräftelse 
av resultatet av insamlingen av enskilda stödförklaringar. Denna fas kännetecknas av 
följande:

a) Medlemsstaterna fastställer ett effektivt förfarande både för insamling av 
bestämmelseenliga stödförklaringar för ett medborgarinitiativ och för officiell bekräftelse 
av resultatet av denna insamling.

b) En stödförklaring betraktas som bestämmelseenlig när den har avgetts inom fristen för 
insamling av stödförklaringar under beaktande av medlemsstaternas relevanta 
rättsföreskrifter och EU-rätten. Fristen för insamling av stödförklaringar uppgår till ett år. 
Den börjar den första dagen i den tredje månaden efter beslutet om anmälan av 
medborgarinitiativet.

c) Varje stödförklaring måste bekräftas individuellt, i regel genom personlig underskrift 
(skriftligen – för hand – eller i förekommande fall även elektroniskt). Av förklaringen 
måste åtminstone den stödjande personens namn, födelsedatum, hemadress och 
medborgarskap framgå. Om personen har flera medborgarskap anges bara ett, som väljs 
fritt.

De personrelaterade uppgifterna omfattas av dataskyddet, som medborgarinitiativets 
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organisatörer beaktar. 

d) Stödförklaringen för ett medborgarinitiativ får bara avges en gång. Varje stödförklaring 
innehåller en särskild edsförsäkran där den stödjande personen intygar att den inte redan 
tidigare har avgett sitt stöd för samma medborgarinitiativ.

e) Varje stödförklaring kan återkallas fram till dess att fristen för insamling av 
stödförklaringar löper ut. Det ursprungligen avgivna stödet anses därmed inte ha uttalats 
från början. Varje stödjande person ska informeras om detta av organisatörerna. Varje 
stödförklaring måste innehålla en särskild förklaring där den stödjande personen intygar 
att den har fått denna information.

f) Varje stödjande person får av organisatörerna en kopia av sin stödförklaring, inklusive en 
kopia av sin edsförsäkran och sin förklaring om att ha informerats om möjligheten till 
återkallande.

g) Inom två månader efter det att medlemsstaterna har verifierat uppgifterna i 
stödförklaringarna utfärdar de åt medborgarinitiativets organisatörer en officiell 
bekräftelse av antalet bestämmelseenliga stödförklaringar uppdelade efter de stödjande 
personernas medborgarskap. De ser genom lämpliga åtgärder till att varje stödförklaring 
bekräftas bara en gång av en av medlemsstaterna, och att flera medlemsstater eller olika 
organ i en och samma medlemsstat under inga omständigheter bekräftar en stödförklaring 
flera gånger.

De personrelaterade uppgifterna omfattas av dataskyddet, som de berörda myndigheterna 
i medlemsstaterna beaktar. 

7. Den tredje fasen i medborgarinitiativet börjar med att organisatörerna lämnar in 
medborgarinitiativet till kommissionen och slutar med kommissionens formella beslut om 
resultatet av inlämnandet av medborgarinitiativet. Denna fas kännetecknas av följande:

a) Ett medborgarinitiativ kräver att organisatörerna lämnar in det hos kommissionen på 
vederbörligt sätt. I samband med inlämnandet lämnas även medlemsstaternas bekräftelse 
av antalet stödförklaringar in. 

b) Kommissionen prövar huruvida det anmälda medborgarinitiativet kan anses vara 
representativt. Ett medborgarinitiativ anses vara representativt 

 om det stöds av minst en miljon medborgare, 

 om de medborgare som stöder initiativet kommer från minst en fjärdedel av 
medlemsstaterna,

 om medborgarna i de olika medlemsstaterna utgör minst 1/500 av befolkningen i 
respektive medlemsstat. 

c) Inom två månader efter inlämnandet av medborgarinitiativet avger kommissionen ett 
beslut om resultatet av inlämnandet. I detta beslut ingår ett uttalande om huruvida 
medborgarinitiativet anses vara representativt. Inlämnandet får ogillas endast av rättsliga 
skäl och under inga omständigheter på grund av politiska överväganden.
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d) Beslutet vänder sig såväl personligen till organisatörerna som till allmänheten. Det 
meddelas organisatörerna och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. 
Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna informeras omgående om beslutet.

e) Beslutet är underkastat omprövning genom försorg av Europeiska gemenskapernas 
domstol och Europeiska ombudsmannen enligt relevanta bestämmelser i unionsrätten. 
Detta gäller på motsvarande sätt om kommissionen underlåter att fatta ett sådant beslut.

f) Kommissionen för på sin webbplats en allmänt tillgänglig förteckning över alla 
medborgarinitiativ som med framgång lämnats in. 

8. Den fjärde fasen i medborgarinitiativet börjar med kommissionens ingående genomgång av 
ärendet i medborgarinitiativet och slutar med kommissionens formella ställningstagande 
avseende medborgarinitiativets uppmaning om framläggande av ett lagstiftningsförslag. 
Denna fas kännetecknas av följande:

a) Ett med framgång inlämnat medborgarinitiativ förpliktigar kommissionen att behandla 
medborgarinitiativets ärende vad innehållet beträffar.

b) Inom denna ram bjuder kommissionen in medborgarinitiativets organisatörer till en 
utfrågning och ger dem tillfälle att utförligt presentera medborgarinitiativets ärende.

c) Kommissionen fattar beslut om medborgarinitiativets uppmaning inom tre månader. Om 
den inte har för avsikt att lägga fram något förslag meddelar den parlamentet och 
organisatörerna skälen till det.

d) Beslutet vänder sig såväl personligen till organisatörerna som till allmänheten. Det 
meddelas organisatörerna och offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning. 
Europaparlamentet, rådet och medlemsstaterna informeras omgående om beslutet.

e) Om kommissionen underlåter att fatta beslut om uppmaningen i medborgarinitiativet 
underkastas detta rättslig omprövning genom försorg av Europeiska gemenskapernas 
domstol och Europeiska ombudsmannen enligt relevanta bestämmelser i EU-rätten.

Öppenhetsprincipen

9. Organisatörerna av ett med framgång anmält medborgarinitiativ är skyldiga att efter avslutat 
förfarande och inom en lämplig tidsfrist för kommissionen lägga fram en rapport om 
initiativets finansiering (öppenhetsrapport), inklusive källorna. Rapporten granskas av 
kommissionen och offentliggörs tillsammans med ett yttrande.

10. I regel ska kommissionen befatta sig med de innehållsmässiga aspekterna av ett 
medborgarinitiativ först när en öppenhetsrapport lagts fram på vederbörligt sätt.
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Europaparlamentets resolution av den 8 maj 2008 om utvecklingen av en ram för den 
verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper (lobbyverksamhet) vid 
Europeiska unionens institutioner (2007/2115(INI)) – Betänkande Alexander Stubb

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 9.4 i arbetsordningen,

– med beaktande av grönboken med titeln Europeiska öppenhetsinitiativet som har lagts fram 
av kommissionen (KOM(2006)0194),

– med beaktande av kommissionens meddelande med titeln Uppföljning av grönboken 
”Europeiska öppenhetsinitiativet” (KOM(2007)0127),

– med beaktande av kommissionens utkast till uppförandekod för företrädare för 
intressegrupper, av den 10 december 2007,

– med beaktande av sitt beslut av den 17 juli 1996 om ändring av arbetsordningen 
(lobbyverksamhet i parlamentet)1,

– med beaktande av sitt beslut av den 13 maj 1997 om ändring av arbetsordningen 
(uppförandekodex för lobbyister)2,

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena från 
budgetkontrollutskottet, utskottet för ekonomi och valutafrågor, utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för medborgerliga fri- och 
rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A6-0105/2008), och av följande skäl:

A. Lobbyverksamheten i Europaparlamentet har ökat betydligt i takt med att parlamentets 
befogenheter har utvidgats.

B. Lobbying syftar till att påverka inte enbart politiken och beslut om lagstiftning, utan också 
fördelningen av gemenskapens medel och övervakningen och tillämpningen av lagstiftning.

C. Efter den förväntade ratificeringen av Lissabonfördraget kommer Europaparlamentets 
befogenheter att utökas så att det blir medlagstiftare i nästan alla områden genom det vanliga 
lagstiftningsförfarandet, och kommer därmed locka till sig än fler lobbygruppers 
uppmärksamhet.

D. Företrädare för olika intressegrupper spelar en viktig roll i den öppna och pluralistiska 
dialog som ett demokratiskt system vilar på, och utgör en viktig informationskälla för 
parlamentets ledamöter när de fullgör sina uppgifter.

E. Lobbygrupper bedriver inte bara lobbyverksamhet gentemot parlamentets ledamöter utan 
försöker också påverka parlamentets beslut genom lobbying mot tjänstemän vid 

                                               
1 EGT C 261, 9.9.1996, s. 75.
2 EGT C 167, 2.6.1997, s. 20.
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parlamentsutskottens sekretariat, de politiska gruppernas personal och ledamöternas 
assistenter.

F. Enligt beräkningar finns det cirka 15 000 lobbyister och 2 500 lobbyorganisationer i Bryssel.

G. Kommissionen har föreslagit att ett gemensamt register ska införas för företrädare för olika 
intressegrupper i EU:s institutioner, som en del av kommissionens europeiska 
öppenhetsinitiativ.

H. Parlamentet har ända sedan 1996 haft ett eget register över lobbyister1, samt ordningsregler2

som innehåller ett åtagande för de registrerade lobbyisterna att följa höga etiska normer i sin 
verksamhet.

I. Cirka 5 000 lobbyister är för närvarande registrerade hos parlamentet.

J. Bland lobbygrupperna finns lokala och nationella organisationer, vilkas verksamhet
medlemsstaterna ansvarar för att reglera.

Att förbättra Europaparlamentets öppenhet

1. Europaparlamentet är medvetet om lobbygruppernas inflytande på beslutsfattandet i EU, och 
anser därför att parlamentets ledamöter bör känna till vilka organisationer som 
lobbygrupperna företräder. Parlamentet framhåller att öppen och lika tillträde till alla 
EU-institutioner är en nödvändig förutsättning för att unionen ska kunna åtnjuta legitimitet 
och förtroende bland sina medborgare. Parlamentet betonar att öppenhet ska gälla i båda 
riktningarna och att den är nödvändig både i institutionernas eget arbete och bland 
lobbyisterna. Parlamentet understryker att genom att lobbygrupperna ges lika tillträde till 
EU-institutionerna får EU:s verksamhet ökad tillgång till sakkunskap, och parlamentet anser 
det vara av avgörande betydelse att det civila samhällets företrädare får tillträde till EU:s 
institutioner, i synnerhet till parlamentet.

2. Europaparlamentet anser att parlamentets ledamöter själva är ansvariga för att de får väl 
avvägd information och poängterar att ledamöterna av Europaparlamentet måste anses klara 
av att välja mellan olika politiska alternativ oberoende av lobbyisterna.

3. Om en föredragande finner det lämpligt kan han eller hon välja att använda en ”legislative 
footprint”, dvs. en vägledande förteckning (som bifogas till ett parlamentsbetänkande) över 
de registrerade företrädarna för intressegrupper som har rådfrågats och i hög grad har 
bidragit under utarbetandet av betänkandet. Europaparlamentet anser att en sådan 
förteckning i synnerhet bör bifogas lagstiftningsbetänkanden, men betonar att det är lika 
viktigt att kommissionen bifogar sådana vägledande förteckningar då den lägger fram 
förslag till rättsakter.

4. Europaparlamentet vidhåller att parlamentet måste vara helt oberoende i sitt beslut om 
vilken hänsyn det ska ta till åsikter från det civila samhället.

5. Enligt de gällande reglerna måste parlamentets ledamöter redogöra för sina ekonomiska 
intressen. Europaparlamentet uppmanar sitt presidium att på grundval av ett förslag från 
kvestorerna utarbeta en plan för hur man ytterligare skulle kunna förbättra efterlevnaden och 
övervakningen av parlamentets regler, enligt vilka en ledamot måste lämna uppgifter om 

                                               
1 Artikel 9.4 i arbetsordningen.
2 Artikel 3 i bilaga IX till arbetsordningen.
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varje typ av stöd som han eller hon mottar, oavsett om stödet är ekonomiskt eller i form av 
personal eller material1.

6. Europaparlamentet noterar de gällande reglerna om tvärpolitiska grupper, enligt vilka 
förklaringar om finansieringen krävs. Parlamentet kräver att parlamentets webbplats blir 
tydligare i fråga om tvärpolitiska grupper, med en förteckning över samtliga registrerade och 
icke registrerade tvärpolitiska grupper och en fullständig redogörelse för de bidrag från 
utomstående som erhållits av de tvärpolitiska grupperna samt en förklaring om de olika 
tvärpolitiska gruppernas övergripande syften. Parlamentet betonar emellertid att de 
tvärpolitiska grupperna inte på något sätt bör betraktas som några parlamentariska organ.

7. Europaparlamentet uppmanar presidiet att, på grundval av ett förslag från kvestorerna, 
undersöka hur man ska kunna förhindra att obehöriga får tillträde till de våningsplan 
i parlamentets byggnader, där parlamentets ledamöter har sina kontor. Allmänhetens tillträde 
till utskottens lokaler bör begränsas endast i undantagsfall.

Kommissionens förslag

8. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till ett mer strukturerat regelverk för 
olika intressegruppers företrädare som ett led i det europeiska öppenhetsinitiativet.

9. Europaparlamentet instämmer i kommissionens definition av lobbyverksamhet som ”all 
verksamhet som avser att påverka de politiska lösningarna och EU-institutionernas 
beslutsprocess”. Parlamentet anser att denna definition är i överensstämmelse med 
artikel 9.4 i arbetsordningen.

10. Europaparlamentet understryker att alla aktörer, inbegripet företrädare för såväl offentliga 
som privata intressen, utanför EU-institutionerna, som omfattas av denna definition och 
påverkar institutionerna på regelbunden basis, bör betraktas som lobbyister och behandlas på 
samma sätt: Professionella lobbyister, lobbyavdelningar inom företag 
(”in-house-lobbyister”), icke-statliga organisationer, tankesmedjor, branschorganisationer, 
fackförbund, arbetsgivarorganisationer, vinstdrivna och icke-vinstdrivna organisationer samt 
jurister när deras syfte är att påverka politiken snarare än att vara ombud och försvarare i 
rättegångar eller att ge juridisk rådgivning. Parlamentet betonar emellertid också att 
medlemsstaternas regioner och kommuner samt politiska partier på nationell nivå och 
gemenskapsnivå och organ som har rättslig ställning enligt fördragen inte omfattas av dessa 
bestämmelser då de agerar inom ramen för den roll och utför de uppgifter som fastställs i 
fördragen.

11. Europaparlamentet välkomnar i princip kommissionens förslag om ett enda register som 
innebär att lobbyister samtidigt kan registrera sig hos både kommissionen och parlamentet 
och begär att rådet, kommissionen och parlamentet ingår en interinstitutionell 
överenskommelse om ett gemensamt obligatoriskt register av den typ som de facto redan 
finns i parlamentet. Överenskommelsen skulle gälla samtliga institutioner och omfatta 
fullständig ekonomisk information, en gemensam mekanism för borttagande från registret 
och en gemensam etisk uppförandekod. Parlamentet erinrar emellertid om att det finns 
viktiga institutionella skillnader mellan rådet, kommissionen och parlamentet och 
förbehåller sig därför rätten att utvärdera kommissionens förslag när det har fått sin 
slutgiltiga utformning samt att först då besluta om det ska stödja förslaget eller inte.

                                               
1 Artikel 2 i bilaga I till arbetsordningen.
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12. Europaparlamentet påpekar att antalet lobbyister som får tillträde till parlamentets lokaler 
måste hållas inom rimliga gränser, och föreslår därför att man inför regler om att 
lobbyisterna bara behöver registrera sig en gång hos samtliga institutioner, men att varje 
enskild institution kan besluta om de vill ge lobbyisterna tillträde till sina lokaler. På så sätt 
skulle parlamentet även i fortsättningen kunna ge varje organisation eller företag högst fyra 
passerkort.

13. Europaparlamentet begär att rådet, kommissionen och parlamentet erkänner varandras 
register om det inte är möjligt att komma överens om ett gemensamt register. Om 
institutionerna inte lyckas införa ett gemensamt register bör deras respektive 
Internetbaserade register ha länkar till de övriga registren så att det går att jämföra 
lobbyisternas uppgifter. Generalsekreteraren uppmanas att flytta parlamentets förteckningar 
över företrädarna för de ackrediterade intressegrupperna till en plats på parlamentets 
webbplats som är lättare att komma åt.

14. Europaparlamentet föreslår att det snarast inrättas en gemensam arbetsgrupp med företrädare 
från rådet och kommissionen samt ledamöter av Europaparlamentet som utses av 
talmanskonferensen. Arbetsgruppen bör senast före utgången av 2008 diskutera följderna av 
ett gemensamt register för samtliga lobbyister som vill ha tillträde till rådet, kommissionen 
eller parlamentet, och utarbeta en gemensam uppförandekod. Parlamentets 
generalsekreterare uppmanas att vidta de åtgärder som krävs.

15. Europaparlamentet uppmanar rådet att ansluta sig till ett eventuellt gemensamt register. 
Parlamentet anser att lobbyisternas verksamhet gentemot rådets sekretariat när det gäller 
medbeslutandeärenden bör ägnas särskild uppmärksamhet.

16. Europaparlamentet noterar kommissionens beslut att börja med ett frivilligt register och att 
utvärdera systemet efter ett år, men är oroat över att ett helt frivilligt system skulle göra det 
möjligt för mindre ansvarsfulla lobbyister att inte följa bestämmelserna. Parlamentet 
uppmanar de tre institutionerna att se över bestämmelserna om lobbyverksamheten senast tre 
år efter att ett gemensamt register har upprättats, för att på så sätt fastställa om det ändrade 
systemet leder till den öppenhet som krävs i fråga om lobbyverksamheten. Parlamentet är 
medvetet om den rättsliga grund som Lissabonfördraget innehåller för ett obligatoriskt 
register och är därför under tiden villigt att samarbeta med institutionerna genom en 
interinstitutionell överenskommelse på grundval av de befintliga registren. Parlamentet anser 
att obligatorisk registrering bör gälla som krav för de lobbyister som vill få tillträde till 
institutionerna på regelbunden basis, såsom redan är fallet hos parlamentet.

17. Europaparlamentet anser att eftersom lobbyverksamheten utvecklas kontinuerligt måste alla 
bestämmelser som rör denna verksamhet vara tillräckligt flexibla och lätta att anpassa till 
förändringar.

18. Europaparlamentet har tagit del av kommissionens utkast till uppförandekod för företrädare 
för intressegrupper. Parlamentet påminner kommissionen om att parlamentet redan har haft 
ordningsregler i tio år och uppmanar kommissionen att förhandla med parlamentet om 
införandet av en gemensam uppförandekod. Parlamentet anser att en sådan kod bör 
garantera en effektiv övervakning av lobbyisternas uppförande och sanktioner bör införas 
mot lobbyister som bryter mot uppförandekoden. Tillräckliga resurser (personal och 
ekonomiska medel) måste avsättas för att möjliggöra kontroll av uppgifterna i registret. Vad 
gäller kommissionens register skulle påföljderna kunna bestå i en tillfällig uteslutning från 
registret, i allvarligare fall permanent uteslutning från registret. När ett gemensamt register 
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väl har upprättats bör sanktioner införas mot lobbyister som bryter mot koden, och 
sanktionerna ska avse tillträdet till samtliga institutioner som registret avser.

19. Europaparlamentet betonar att registret måste vara användarvänligt och lätt att få tillträde till 
via Internet. Allmänheten måste ha möjlighet att lätt finna uppgifter och göra sökningar i 
registret, och det måste innehålla namnen på lobbyorganisationer såväl som på de enskilda 
lobbyisterna.

20. Europaparlamentet betonar att registret bör innehålla olika kategorier så att lobbyister kan 
registreras efter det slags intresse de företräder (t.ex. yrkesorganisationer, företag, 
fackföreningar, arbetsgivarorganisationer, advokatbyråer, icke-statliga organisationer).

21. Europaparlamentet välkomnar kommissionens beslut att begära att kravet på ekonomisk 
information av företrädare för intressegrupper som förs in i registret ska gälla följande 
grupper:

– Professionella konsulter och advokatbyråer som bedriver lobbyverksamhet 
i EU-institutionerna ska redogöra för den omsättning som är kopplad till 
lobbyverksamheten gentemot EU-institutionerna samt de viktigaste klienternas andel 
av denna omsättning.

– ”In-house-lobbyister” och branschorganisationer som bedriver lobbyverksamhet ska 
redogöra för de uppskattade kostnaderna i samband med direkt lobbying vid 
EU-institutionerna.

– Icke-statliga organisationer och tankesmedjor ska redovisa sin totala budget och 
fördelningen mellan de huvudsakliga finansieringskällorna.

22. Europaparlamentet betonar att kravet på ekonomisk redovisning måste gälla på samma sätt 
för alla registrerade företrädare för intressegrupper.

23. Europaparlamentet uppmanar den ovannämnda arbetsgruppen att föreslå specifika kriterier 
rörande kravet om att lämna finansiell information, till exempel lämpliga parametrar (inte 
nödvändigtvis några exakta belopp) för vad som är rimliga kostnader för lobbyverksamhet.

24. Europaparlamentet uppmanar det ansvariga utskottet att lägga fram förslag till eventuella 
erforderliga ändringar av parlamentets arbetsordning.

o

o   o

25. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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6. Europaparlamentets arbetsordning
A. Ändringar av arbetsordningen

− Europaparlamentets beslut av den 10 juli 2007 om att i Europaparlamentets 
arbetsordning införa en ny artikel 204a om rättelser (2005/2041(REG)) –
Betänkande Richard Corbett 285

− Europaparlamentets beslut av den 19 januari 2006 om ändring av 
Europaparlamentets arbetsordning gällande ordningsreglerna för 
Europaparlamentets ledamöter (2005/2075(REG)) – Betänkande
Gérard Onesta 287

− Europaparlamentets beslut av den 12 oktober 2006 om att ändra artiklarna 3 
och 4 i Europaparlamentets arbetsordning (2005/2036(REG)) – Betänkande
Pahor Borut 293

− Europaparlamentets beslut av den 10 maj 2007 om ändring av 
Europaparlamentets arbetsordning för att anpassa de interna förfarandena till 
kravet på en förenkling av gemenskapslagstiftningen (2005/2238(REG)) –
Betänkande Maryline Reynaud 297

− Europaparlamentets beslut av den 30 november 2006 om att ändra 
artikel 139 i Europaparlamentets arbetsordning om övergångsbestämmelser 
i fråga om språkordningen s (2006/2244(REG)) – Betänkande Ingo Friedrich 301

− Europaparlamentets beslut av den 14 december 2006 om att ändra artikel 81 
i Europaparlamentets arbetsordning (genomförandebestämmelser) 
(2006/2211(REG)) – Betänkande Richard Corbett 303

− Europaparlamentets beslut av den14 december 2006 om att ändra artikel 15 
och artikel 182.1 i Europaparlamentets arbetsordning – val av kvestorer och 
utskottspresidium (2006/2287(REG)) – Betänkande Jo Leinen 306

− Europaparlamentets beslut av den 10 juli 2007 om att ändra artikel 201 i 
Europaparlamentets arbetsordning om tillämpning av arbetsordningen 
(2006/2192(REG)) – Betänkande Richard Corbett 307

− Europaparlamentets beslut av den 13 november 2007 om ändring av 
Europaparlamentets arbetsordning mot bakgrund av ledamotsstadgan 
(2006/2195(REG)) – Betänkande Ingo Friedrich 308

− Europaparlamentets beslut av den 9 juli 2008 om att ändra artikel 29 i 
Europaparlamentets arbetsordning – Bildande av politiska grupper 
(2006/2201(REG)) – Betänkande Richard Corbett 312

− Förslag till Europaparlamentets beslut om översyn av bestämmelserna i 
arbetsordningen om förfarandet för framställningar pétitions 
(2006/2209(REG)) – Betänkande Gérard Onesta 314

− Europaparlamentets beslut av den 22 maj 2007 om att ändra artikel 47 i 
Europaparlamentets arbetsordning beträffande samarbete mellan utskott 
(2007/2016(REG)) – Betänkande Richard Corbett 322
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− Förslag till betänkande om en allmän översyn av Europaparlamentets 
arbetsordning (2007/2124(REG)) – Betänkande Richard Corbett 324

− Europaparlamentets beslut av den 8 juli 2008 om att ändra 
Europaparlamentets arbetsordning i fråga om godkännande av 
kommissionen (2007/2128(REG)) – Betänkande Andrew Duff 325

− Europaparlamentets beslut av den 13 november 2007 om att ändra artikel 23 
i Europaparlamentets arbetsordning om talmanskonferensens 
sammansättning (2007/2066(REG)) – Betänkande Georgios Papastamkos 330

− Europaparlamentets beslut av den 24 oktober 2007 om att ändra artikel 173 
och lägga till artikel 173a i Europaparlamentets arbetsordning om 
fullständigt förhandlingsreferat och audiovisuell upptagning av 
förhandlingar (2007/2137(REG)) – Betänkande Richard Corbett 331

− Europaparlamentets beslut av den 9 oktober 2008 om att i 
Europaparlamentets arbetsordning införa en ny artikel 202a om parlamentets 
användning av unionens symboler (2007/2240(REG)) – Betänkande Carlos 
Carnero González 333

− Europaparlamentets beslut av den 8 maj 2008 om ändring av artikel 81 i 
Europaparlamentets arbetsordning beträffande genomförandeåtgärder 
(2008/2027(REG)) – Betänkande Monica Frassoni 335

− Europaparlamentets beslut av den 8 juli 2008 om ändring av 
Europaparlamentets arbetsordning mot bakgrund av de förslag som 
arbetsgruppen för en reform av parlamentets arbetsmetoder har lagt fram när 
det gäller arbetet i kammaren och användningen av initiativbetänkanden 
(2007/2272(REG)) 
– Betänkande Richard Corbett 337

B. Tolkningar av arbetsordningen 
− Tolkning av artikel 162.2 i arbetsordningen (2005/2103(REG)) 

– Maryline Reynaud 344

− Tolkning/ändring av arbetsordningen för att göra det lättare att lösa 
behörighetskonflikter, framför allt i samband med förfaranden som inte är 
av lagstiftningskaraktär (2005/2239(REG)) – Ingo Friedrich 345

− Tolkning av artikel 166 i arbetsordningen (2006/2139(REG)) – Jo Leinen 347

− Tolkning av artikel 116 i arbetsordningen om skriftliga förklaringar 
(2007/2170(REG)) – Richard Corbett 349

− Europaparlamentets beslut av den 24 september 2008 om att ändra artikel 
121 i Europaparlamentets arbetsordning om förfaranden vid domstolen 
(2007/2266(REG)) – Betänkande Costas Botopoulos 350
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− Europaparlamentets beslut av den 31 januari 2008 om tolkning av artikel 19 
i Europaparlamentets arbetsordning beträffande talmannens uppgifter 
(2008/2016(REG)) – Betänkande Jo Leinen 350

− Europaparlamentets beslut av den 2 september 2008 om tolkningen av 
artikel 182 i arbetsordningen om deltagande av ordförandena för 
underutskotten (2008/2075(REG))– Betänkande Mauro Zani 355

− Tolkning av artikel 179 i arbetsordningen (2008/2076(REG)) – Jo Leinen 358

− Europaparlamentets beslut av den 19 februari 2009 om tolkningen av 
artikel 47 och artikel 149.4 i arbetsordningen om förfarandet med 
associerade utskott respektive beslutförhet (2008/2327(REG)) – Betänkande
Jo Leinen 359
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Europaparlamentets beslut av den 10 juli 2007 om att i Europaparlamentets arbetsordning 
införa en ny artikel 204a om rättelser (2005/2041(REG)) – Betänkande Richard Corbett

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 10 mars 2005,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0229/2007).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringen träder i kraft den första dagen under nästa 
sammanträdesperiod.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändring 1
Artikel 204a (ny)

Artikel 204a
Rättelser

1. Om ett fel upptäcks i en text som 
antagits av parlamentet skall talmannen, 
när så är lämpligt, till det ansvariga 
utskottet lämna ett förslag till rättelse.
2. Om ett fel upptäcks i en text som 
antagits av parlamentet och 
överenskommits med en annan institution 
skall talmannen inhämta denna 
institutions samtycke till de nödvändiga 
rättelserna och därefter tillämpa punkt 1.
3. Det ansvariga utskottet skall behandla 
förslaget till rättelse och inge det till 
kammaren om det konstaterar att det 
begåtts ett fel som kan rättas på föreslaget 
sätt.
4. Rättelsen skall tillkännages vid följande 
sammanträdesperiod. Den skall anses ha 
godkänts om det inte senast 48 timmar 
efter tillkännagivandet inkommit en 
begäran från en politisk grupp eller minst 
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40 ledamöter om att rättelsen skall bli 
föremål för omröstning. Om rättelsen inte 
godkänns skall den återförvisas till det 
ansvariga utskottet, som kan föreslå en 
ändrad rättelse eller avsluta förfarandet.
5. En godkänd rättelse skall 
offentliggöras på samma sätt som det 
dokument den hänför sig till. Artikel 66.3 
och artiklarna 67 och 68 skall gälla i 
tillämpliga delar.
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Europaparlamentets beslut av den 19 januari 2006 om ändring av Europaparlamentets 
arbetsordning gällande ordningsreglerna för Europaparlamentets ledamöter 
(2005/2075(REG)) – Betänkande Gérard Onesta 

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 18 mars 2005,

– med beaktande av presidiets förslag till ändring av arbetsordningen av den 7 mars 2005,

– med beaktande av artikel 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0413/2005), och 
av följande skäl:

A. Det är viktigt att se till att parlamentets arbete kan utföras under värdiga former samtidigt 
som livliga inslag i debatten tolereras.

B. Nuvarande bestämmelser i arbetsordningen ger inte möjlighet till att reagera adekvat på alla 
de störande inslag som påverkar parlamentets arbete och dess övriga verksamhet i 
parlamentets samtliga lokaler.

C. Det är nödvändigt att, i likhet med alla andra parlamentariska församlingar, göra det möjligt 
att besluta om påföljder för ledamöter som inte följer ordningsreglerna. Det är parlamentets 
uppgift att fastställa huvudprinciperna för dessa regler och att inrätta ett internt förfarande 
för överklagande av beslut om påföljder för sådana överträdelser i syfte att tillgodose 
ledamöternas rätt till försvar.

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet beslutar att ändringarna träder i kraft den första dagen under nästa 
sammanträdesperiod i enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet, 
kommissionen och medlemsstaternas parlament.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändring 1
Artikel 9, rubriken och punkt 1, stycke 1

Ordningsregler Ledamöternas ekonomiska intressen, 
ordningsregler och tillträde till 

parlamentet
1. Parlamentet kan fastställa 
ordningsregler för sina ledamöter. 
Sådana regler skall antas i enlighet med

1. Parlamentet kan fastställa regler om 
öppenhet i fråga om ledamöternas 
ekonomiska intressen, vilka fogas som 
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artikel 202.2 och fogas som bilaga till 
arbetsordningen.

bilaga till arbetsordningen.

Ändring 2
Artikel 9, punkt 1a (ny)

1a. Ledamöternas uppträdande skall 
präglas av ömsesidig respekt baserad på 
de värderingar och principer som 
fastställs i Europeiska unionens 
grundläggande rättsakter och slå vakt om 
parlamentets värdighet, samt uppträda på 
ett sätt som inte stör parlamentets arbete 
eller ordningen i någon av parlamentets 
byggnader.
Om dessa principer inte respekteras kan 
de åtgärder som föreskrivs i artiklarna 
146, 147 och 148 komma att tillämpas.

Ändring 3
Artikel 9, punkt 1b (ny)

1b. Tillämpningen av denna artikel skall 
inte ligga till hinder för en livlig debatt i 
parlamentet eller begränsa ledamöternas 
yttrandefrihet.
Artikeln skall tillämpas med fullt 
iakttagande av ledamöternas 
befogenheter, i enlighet med vad som 
fastställs i primärrätten och i 
ledamotsstadgan. 
Artikeln skall tillämpas med iakttagande 
av öppenhetsprincipen och på ett sätt som 
medför att ledamöterna underrättas om 
alla gällande bestämmelser om öppenhet 
samt informeras personligen om sina 
rättigheter och skyldigheter. 

Ändring 4
Tolkning av artikel 22, punkt 3

Begreppet sammanträdesordning 
inbegriper frågor som rör ledamöternas 
uppträdande i parlamentets samtliga 
lokaler.

Ändring 5
Artikel 96, punkt 3
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3. Parlamentets utskott skall normalt hålla 
offentliga sammanträden. Utskotten kan 
emellertid, senast vid den tidpunkt då 
föredragningslistan till ett sammanträde 
godkänns, besluta att dela upp ärenden på 
föredragningslistan till ett bestämt 
sammanträde i ärenden som är offentliga 
och ärenden som skall behandlas inom 
stängda dörrar. Om ett sammanträde hålls 
inom stängda dörrar kan utskotten dock 
offentliggöra sammanträdeshandlingar och 
protokoll om inte annat följer av 
artikel 4.1-4.4 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1049/2001.

3. Parlamentets utskott skall normalt hålla 
offentliga sammanträden. Utskotten kan 
emellertid, senast vid den tidpunkt då 
föredragningslistan till ett sammanträde 
godkänns, besluta att dela upp ärenden på 
föredragningslistan till ett bestämt 
sammanträde i ärenden som är offentliga 
och ärenden som skall behandlas inom 
stängda dörrar. Om ett sammanträde hålls 
inom stängda dörrar kan utskotten dock 
offentliggöra sammanträdeshandlingar och 
protokoll om inte annat följer av 
artikel 4.1-4.4 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1049/2001. Om 
tystnadsplikten inte respekteras skall 
artikel 147 tillämpas.

Ändring 6
Avdelning VI, kapitel 3a (nytt), rubrik (ny)

KAPITEL 3a
ÅTGÄRDER VID ÖVERTRÄDELSE AV 

ORDNINGSREGLERNA
(Införes före artikel 146)

Ändring 7
Artikel 146, rubriken och punkt 1

Ordning i kammaren Omedelbara åtgärder
1. Varje ledamot som uppträder störande 
skall kallas till ordningen av talmannen.

1. Varje ledamot som uppträder störande 
under ett sammanträde eller uppträder på 
ett sätt som strider mot bestämmelserna i 
artikel 9 skall kallas till ordningen av 
talmannen.

Ändring 8
Artikel 146, punkt 3

3. Om ytterligare förseelser begås kan 
talmannen utvisa ledamoten i fråga från 
plenisalen för återstoden av sammanträdet. 
Generalsekreteraren skall med hjälp av 
vaktmästarna och vid behov med hjälp av 
parlamentets säkerhetstjänst se till att 
denna disciplinära åtgärd genast verkställs.

3. Vid upprepat störande uppträdande 
eller om ytterligare förseelser begås kan 
talmannen förbjuda ledamoten att ta till 
orda eller utvisa denne från plenisalen för 
återstoden av sammanträdet. Vid 
synnerligen grova ordningsförseelser kan 
talmannen omedelbart utvisa ledamoten 
från plenisalen utan att dessförinnan än 
en gång ha återkallat till ordningen. 
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Generalsekreteraren skall utan dröjsmål se 
till att denna disciplinära åtgärd verkställs
med hjälp av vaktmästarna och vid behov 
med hjälp av parlamentets säkerhetstjänst.

Ändring 9
Artikel 146, punkt 3a (ny)

3a. Om ett störande uppträdande hotar att 
förhindra överläggningarna får 
talmannen, för att återställa ordningen, 
avbryta sammanträdet under en viss tid 
eller avsluta detsamma. Kan talmannen 
inte göra sig hörd skall talmannen lämna 
ordförandeplatsen, vilket avslutar 
sammanträdet. Talmannen är den som 
kallar till fortsatt sammanträde. 

Ändring 10
Artikel 146, punkt 3b (ny)

3b. De befogenheter som fastställs i 
punkterna 1-3a skall i tillämpliga delar 
tillkomma organens, utskottens och 
delegationernas mötesordförande enligt 
den definition som ges i arbetsordningen.

Ändring 11
Artikel 146, punkt 3c (ny)

3c. I förekommande fall och beroende på 
hur allvarlig överträdelsen av 
ordningsreglerna är kan 
mötesordföranden senast vid 
nästkommande sammanträdesperiod eller 
berörda organs, utskotts eller delegations 
nästkommande sammanträde uppmana 
talmannen att tillämpa artikel 147.

Ändring 12
Artikel 147

Avstängning av ledamöter Påföljder 
1. Vid grova fall av störande uppträdande
eller försök att störa parlamentets 
överläggningar kan talmannen, efter en 
formell varning, antingen genast eller 
senast vid nästföljande 
sammanträdesperiod, föreslå parlamentet 

1. Vid synnerligen grova fall av störande 
uppträdande eller försök att störa 
parlamentets överläggningar som står i 
strid med de principer som fastställs i 
artikel 9 kan talmannen, efter att ha hört 
den berörda ledamoten, fatta ett motiverat 
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att ledamoten omgående utvisas från 
plenisalen och avstängs i två till fem 
dagar.

beslut om lämpliga påföljder och meddela 
detta beslut till den berörda ledamoten 
samt ordförandena för de organ, utskott 
och delegationer som ledamoten tillhör 
innan kammaren informeras om 
påföljderna.

2. Parlamentet skall ta ställning till en 
sådan disciplinär åtgärd vid en tidpunkt 
som talmannen fastställer, antingen vid 
det sammanträde vid vilket händelsen i 
fråga ägde rum eller, om händelserna 
inträffade utanför kammaren, när 
talmannen informerades eller i båda 
fallen senast vid nästföljande 
sammanträdesperiod. Den berörda 
ledamoten skall ha rätt att bli hörd av 
parlamentet före omröstningen. 
Talartiden får inte överstiga fem minuter.

2. Hänsyn bör tas till om sådant 
uppträdande manifesterats vid enstaka 
eller upprepade tillfällen eller ständigt 
upprepas och hur allvarlig överträdelsen 
är, med beaktande av de riktlinjer som 
bifogas denna arbetsordning*.

3. Vid begäran om disciplinära åtgärder 
skall omröstning förrättas elektroniskt 
och utan debatt. Yrkanden i enlighet med 
artikel 149.3 eller 160.1 är inte tillåtliga.

3. Sådana påföljder kan bestå av en eller 
flera av följande åtgärder: 

a) prickning,
b) indragning av dagtraktamentet under 
två till tio dagar,
c) utan att det inverkar på rätten att rösta 
i kammaren, förutsatt att 
ordningsreglerna strikt följs, 
tidsbegränsad avstängning från 
deltagande i samtliga eller vissa av 
parlamentets eller något av dess organs, 
utskotts eller delegationers verksamhet 
under 2 till 10 på varandra följande 
sammanträdesdagar,
d) framläggande till talmanskonferensen, 
i enlighet med artikel 18, av ett förslag om 
avstängning eller entledigande från ett 
eller flera av de uppdrag till vilka 
ledamoten har valts,
* se bilaga XVIa

Ändring 13
Artikel 148

Störande uppträdande Internt förfarande för överklagande
Om ett störande uppträdande i kammaren Senast två veckor efter att ha underrättats 
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hotar att förhindra överläggningarna i 
kammaren får talmannen, för att 
återställa ordningen, avbryta 
sammanträdet under en viss tid eller 
avsluta detsamma. Kan talmannen inte 
göra sig hörd skall talmannen lämna 
ordförandeplatsen, vilket avslutar 
sammanträdet. Talmannen är den som 
kallar till fortsatt sammanträde.

om den av talmannen beslutade påföljden 
kan den berörda ledamoten lämna in ett 
internt överklagande till presidiet, vilket 
får till följd att beslutet tills vidare inte 
skall gälla. Presidiet kan senast fyra 
veckor efter att överklagandet inkommit 
upphäva, fastställa eller reducera 
påföljden, utan att detta påverkar 
ledamotens externa 
överklaganderättigheter. Om presidiet inte 
fattar beslut inom angiven tid betraktas 
påföljden som ogiltig.

Ändring 14
Bilaga XVI a (ny)

Bilaga XVIa
Riktlinjer för tolkning av 
ordningsreglerna för ledamöterna
1. Åtskillnad bör göras mellan å ena sidan 
synliga former av uppträdande som kan 
godtas under förutsättning att 
uppträdandet inte är kränkande och/eller 
förolämpande, faller inom rimliga 
gränser och inte skapar konflikt, och å 
andra sidan sådana som direkt stör någon 
form av parlamentarisk verksamhet.
2. Ledamöterna skall hållas ansvariga om 
personer som de anställt eller vars 
tillträde till parlamentet de medverkat till 
inte respekterar de ordningsregler som 
gäller för ledamöterna i parlamentets 
lokaler. 
Talmannen och dennes företrädare skall 
se till att ordningsreglerna efterlevs av 
dessa personer och av alla andra personer 
som inte tillhör parlamentet men som 
befinner sig i dess lokaler.
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Europaparlamentets beslut av den 12 oktober 2006 om att ändra artiklarna 3 och 4 i 
Europaparlamentets arbetsordning (2005/2036(REG)) – Betänkande Pahor Borut

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av sitt beslut av den 14 december 2004 om valprövning1 och särskilt punkt 6 i 
det beslutet,

– med beaktande av generalsekreterarens skrivelse av den 15 februari 2005,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från 
utskottet för rättsliga frågor (A6-0274/2006).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringarna träder i kraft den första dagen under nästa 
sammanträdesperiod i enlighet med artikel 202.3 i arbetsordningen.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändring 1
Artikel 3, punkt -1 (ny)

-1. Efter val till Europaparlamentet skall 
talmannen uppmana de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna att utan 
dröjsmål meddela parlamentet namnen på 
de valda ledamöterna, så att alla 
ledamöter kan tillträda sitt uppdrag i 
parlamentet från och med öppnandet av 
det första sammanträdet efter valet.
Samtidigt skall talmannen göra dessa 
myndigheter uppmärksamma på de 
relevanta bestämmelserna i akten av den 
20 september 1976 och uppmana dem att 
vidta de åtgärder som är nödvändiga för 
att undvika oförenlighet med uppdraget 
som ledamot av Europaparlamentet.
(Nuvarande artikel 3.6 har upphävts.)

                                               
1 EUT C 226 E, 15.9.2005, s. 51.



PE423.766v01-00 294/373 DV\779820SV.doc

SV

Ändring 2
Artikel 3, punkt -1a (ny)

-1a. Varje vald ledamot vars namn 
meddelats parlamentet skall, innan han 
tillträder sitt uppdrag som ledamot, avge 
en skriftlig förklaring om att han inte 
innehar något uppdrag som är oförenligt 
med uppdraget som ledamot av 
Europaparlamentet, enligt vad som avses i 
artikel 7.1 eller 7.2 i akten av den 
20 september 1976. Efter allmänna val 
skall denna förklaring om möjligt avges 
senast sex dagar före parlamentets 
konstituerande sammanträde. Fram till 
dess att en prövning har skett av bevisen 
för att en ledamot utsetts eller beslut 
fattats beträffande en eventuell tvist, 
förutsatt att han undertecknat en sådan 
skriftlig förklaring, skall ledamoten 
tillträda sina uppdrag i parlamentet och i 
dess organ, varvid han skall ha alla de 
rättigheter som följer av uppdragen.
Om det, genom ett faktaunderlag som kan 
verifieras i källor som är tillgängliga för 
allmänheten, konstateras att en ledamot 
innehar ett uppdrag som är oförenligt 
med uppdraget som ledamot av 
Europaparlamentet, enligt vad som avses i 
artikel 7.1 eller 7.2 i akten av den 
20 september 1976, skall parlamentet på 
grundval av information från talmannen 
förklara platsen vakant.
(Nuvarande artikel 3.5 har upphävts.)

Ändring 3
Artikel 3, punkt 2, stycke 2

Giltigheten av en ledamots mandat kan inte 
bekräftas förrän ledamoten har avgivit de 
skriftliga förklaringar som följer av 
artikel 7 i akten av den 20 september 1976 
och bilaga I till arbetsordningen.

Giltigheten av en ledamots mandat kan inte 
bekräftas förrän ledamoten har avgivit de 
skriftliga förklaringar som följer av denna 
artikel och bilaga I till arbetsordningen.

Ändring 4
Artikel 4, punkt 4

4. Oförenligheter som härrör från 
nationell lagstiftning skall anmälas till 

4. När en behörig myndighet i en 
medlemsstat meddelar talmannen att 
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parlamentet, som skall notera dessa. mandatet för en ledamot av 
Europaparlamentet upphört i enlighet 
med bestämmelserna i medlemsstatens 
lagstiftning, till följd av antingen 
oförenlighet enligt artikel 7.3 i akten av 
den 20 september 1976 eller 
tillbakadragande av mandatet enligt 
artikel 13.3 i den akten, skall talmannen 
meddela parlamentet att mandatet 
upphört den dag som medlemsstaten 
angett och uppmana medlemsstaten att 
utan dröjsmål tillsätta den vakanta 
platsen.

I de fall medlemsstaternas eller unionens 
behöriga myndigheter eller ledamoten i 
fråga underrättar talmannen om att en 
ledamot tilldelats ett uppdrag eller 
utnämnts till ett ämbete som är oförenligt 
med uppdraget som ledamot av 
parlamentet skall talmannen underrätta 
parlamentet, som fastställer att platsen är 
vakant.

I de fall medlemsstaternas eller unionens 
behöriga myndigheter eller ledamoten i 
fråga underrättar talmannen om att en 
ledamot tilldelats ett uppdrag eller 
utnämnts eller valts till ett ämbete som är 
oförenligt med uppdraget som ledamot av 
parlamentet enligt vad som avses i artikel 
7.1 eller 7.2 i akten av den 
20 september 1976 skall talmannen 
underrätta parlamentet, som fastställer att 
platsen är vakant.

Ändring 5
Artikel 4, punkt 6, strecksats 2

– Vid utnämning till ett ämbete eller 
tilldelning av ett uppdrag, som är 
oförenligt med uppdraget som ledamot av 
Europaparlamentet, antingen på grundval 
av nationell vallag eller på grundval av
artikel 7 i akten av den 20 september 1976: 
från och med den dag som ledamoten eller 
medlemsstaternas eller unionens behöriga 
myndigheter angivit.

– Vid utnämning till ett ämbete eller val till
ett uppdrag som är oförenligt med 
uppdraget som ledamot av 
Europaparlamentet enligt vad som avses i 
artikel 7.1 eller 7.2 i akten av den 
20 september 1976: från och med den dag 
som ledamoten eller medlemsstaternas 
eller unionens behöriga myndigheter 
angivit.

Ändring 6
Artikel 4, punkt 7

7. När parlamentet fastställt att en plats är 
vakant skall det underrätta berörd 
medlemsstat om detta.

7. När parlamentet fastställt att en plats är 
vakant skall det underrätta berörd 
medlemsstat om detta och uppmana den 
att utan dröjsmål tillsätta den vakanta 
platsen.
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Ändring 7
Artikel 11, tolkningen

Tas frågor som rör granskning av bevis 
upp under ålderspresidentens ledning av 
sammanträdet, skall dessa frågor hänvisas 
till utskottet med behörighet i frågor som 
rör valprövning.

Ålderspresidenten skall utöva de av 
talmannens befogenheter som avses i 
artikel 3.-1a andra stycket. Övriga frågor 
som rör granskning av bevis och som tas 
upp under ålderspresidentens ledning av 
sammanträdet skall hänvisas till utskottet 
med behörighet i frågor som rör 
valprövning.
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Europaparlamentets beslut av den 10 maj 2007 om ändring av Europaparlamentets 
arbetsordning för att anpassa de interna förfarandena till kravet på en förenkling av 
gemenskapslagstiftningen (2005/2238(REG)) – Betänkande Maryline Reynaud

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av förslaget till ändring av arbetsordningen (B6-0582/2005),

– med beaktande av kommissionens meddelande till Europaparlamentet, rådet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén om genomförande av 
gemenskapens Lissabonprogram: en strategi för förenkling av lagstiftningen 
(KOM(2005)0535),

– med beaktande av slutsatserna från Europeiska rådets möte den 15–16 juni 2006, särskilt 
punkt 41,

– med beaktande av sin resolution av den 16 maj 2006 om en strategi för förenkling av 
lagstiftningen1,

– med beaktande av sin resolution av den 16 maj 2006 om resultatet av granskningen av 
aktuella lagförslag2,

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet, Europaparlamentet, 
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om en strategisk 
översyn av programmet ”Bättre lagstiftning” inom Europeiska unionen (KOM(2006)0689),

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från 
utskottet för rättsliga frågor (A6-0143/2007), och av följande skäl:

A. I sin resolution av den 16 maj 2006 om en strategi för förenkling av lagstiftningen 
(punkt 21) åtog sig parlamentet att ”se över hur dess egna förfaranden och interna 
lagstiftningsteknik kan förbättras, så att förenklingsärendena påskyndas i full 
överensstämmelse med de förfaranden som anges i primärrätten, i detta fall EG-fördraget.”

B. Kodifierings- och omarbetningstekniker hör till de viktigaste verktygen för att förenkla 
gemenskapslagstiftningen, som omfattas av den nya Lissabonstrategin för tillväxt och 
sysselsättning i Europa.

C. Arbetsordningen innehåller en bestämmelse om kodifiering som behöver revideras. Däremot 
ingår inte någon bestämmelse om omarbetning.

D. Parlamentet vill ge ett ordentligt bidrag till förenklingsarbetet genom att se över och 
förtydliga sina förfaranden. Dessutom uppmuntrar man kommissionen att lägga fram fler 
förslag i denna riktning.

E. Det är lämpligt att rådet vidtar liknande åtgärder.
                                               
1 EUT C 297 E, 7.12.2006, s. 136.
2 EUT C 297 E, 7.12.2006, s. 140.
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1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringarna träder i kraft den första dagen under nästa 
sammanträdesperiod.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändring 1
Artikel 80

1. När ett kommissionsförslag om officiell
kodifiering av gemenskapslagstiftning 
föreläggs parlamentet, skall det hänvisas 
till utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor. Förutsatt att det konstateras att 
förslaget inte medför någon ändring av 
gällande gemenskapslagstiftning, skall 
förfarandet i artikel 43 tillämpas.

1. När ett kommissionsförslag om 
kodifiering av gemenskapslagstiftning 
föreläggs parlamentet, skall det hänvisas 
till utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor. Utskottet skall behandla förslaget i 
enlighet med de förfaranden som 
överenskommits på interinstitutionell 
nivå1 för att se till att förslaget inskränker 
sig till en enkel kodifiering som inte 
ändrar sakinnehållet.

2. Ansvarigt utskotts ordförande eller den 
föredragande som detta utskott har utsett 
har rätt att delta i behandlingen och 
utarbetandet av kodifieringsförslaget. 
Ansvarigt utskott kan eventuellt yttra sig i 
förväg.

2. Det utskott som var behörigt för de 
rättsakter som skall kodifieras får på egen 
begäran eller på begäran av utskottet med 
behörighet i rättsliga frågor uppmanas att 
yttra sig om huruvida det är lämpligt att 
kodifiera.

3. Trots vad som sägs i artikel 43.3 får 
förenklat förfarande inte tillämpas vid ett 
kodifieringsförslag, om en majoritet av 
ledamöterna i utskottet med behörighet i 
rättsliga frågor eller ansvarigt utskott 
motsätter sig detta.

3. Förslag till ändringar av texten i 
förslaget är inte tillåtna.

På begäran av föredraganden kan 
ordföranden i utskottet med behörighet i 
rättsliga frågor emellertid förelägga 
utskottet ändringsförslag med tekniska 
anpassningar, förutsatt att dessa 
anpassningar är nödvändiga för att se till 
att förslaget överensstämmer med 
kodifieringsreglerna och inte innebär 
någon ändring i sak av förslaget.
4. Om utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor anser att förslaget inte innebär 
någon ändring i sak skall det förelägga 
parlamentet förslaget för godkännande.
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Om utskottet anser att förslaget innebär 
en ändring i sak av 
gemenskapslagstiftningen, skall det 
föreslå att parlamentet förkastar förslaget.
I båda dessa fall skall parlamentet fatta 
beslut genom en enkel omröstning utan 
vare sig ändringsförslag eller debatt.
_____________
1 Interinstitutionellt avtal av den 
20 december 1994 om en påskyndad 
arbetsmetod för officiell kodifiering av 
texter till rättsakter, punkt 4, EGT C 102, 
4.4.1996, s. 2.

Ändring 2
Artikel 80a (ny)

Artikel 80a
Omarbetning

1. När ett kommissionsförslag om 
omarbetning av gemenskapslagstiftning 
föreläggs parlamentet, skall det hänvisas 
till utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor och till det ansvariga utskottet.
2. Utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor skall behandla förslaget i enlighet 
med de förfaranden som överenskommits 
på interinstitutionell nivå1 för att se till att 
förslaget inte innebär några andra 
ändringar i sak än dem som angivits som 
sådana.
Inom ramen för denna behandling är det 
inte tillåtet att lägga fram förslag till 
ändringar av texten i förslaget. 
Artikel 80.3 andra stycket skall emellertid 
tillämpas när det gäller de oförändrade 
bestämmelserna i förslaget till 
omarbetning.
3. Om utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor anser att förslaget inte innebär 
några andra ändringar i sak än dem som 
angivits som sådana, skall det informera 
det ansvariga utskottet om detta. 
Det ansvariga utskottet kan i så fall bara 
behandla ändringsförslag om de berör de 
delar av förslaget som innehåller 
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ändringar och uppfyller villkoren i 
artiklarna 150 och 151. 
Ändringsförslag till de oförändrade 
bestämmelserna kan emellertid tillåtas 
undantagsvis och från fall till fall av 
ordföranden i det ovannämnda utskottet 
om han eller hon anser att detta är 
nödvändigt med tanke på konsekvensen i 
texten eller sambandet med andra 
tillåtliga ändringsförslag. En skriftlig 
motivering skall avges till dessa 
ändringsförslag.
4. Om utskottet med behörighet i rättsliga 
frågor anser att förslaget innebär andra 
ändringar i sak än dem som har angivits 
som sådana, skall det föreslå att 
parlamentet förkastar förslaget och 
underrätta det ansvariga utskottet om 
detta.
I detta fall skall talmannen uppmana 
kommissionen att dra tillbaka sitt förslag. 
Om kommissionen drar tillbaka sitt 
förslag skall talmannen slå fast att 
förfarandet är överflödigt och underrätta 
rådet om detta. Om kommissionen inte 
drar tillbaka sitt förslag skall parlamentet 
hänvisa det till det ansvariga utskottet, 
som skall ta upp det till förnyad 
behandling i enlighet med det gängse 
förfarandet.
_____________
1 Interinstitutionellt avtal av den 
28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av 
omarbetningstekniken för rättsakter, 
punkt 9, EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.



DV\779820SV.doc 301/373 PE423.766v01-00

SV



Europaparlamentets beslut av den 30 november 2006 om att ändra artikel 139 i 
Europaparlamentets arbetsordning om övergångsbestämmelser i fråga om språkordningen 
(2006/2244(REG)) – Betänkande Ingo Friedrich 

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 20 juli 2006,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0391/2006), och 
av följande skäl:

A. Den 1 april 2004 infogade parlamentet en bestämmelse i sin arbetsordning som gör det 
möjligt att det, i samband med tillämpning av parlamentets språkordning på de nio nya språk 
som tillkom i maj 2004, fram till slutet av 2006 ”undantagsvis […] tas hänsyn till om det 
faktiskt finns tillräckligt många tolkar och översättare för dessa språk”.

B. De framsteg som gjorts i fråga om dessa språk tillåter emellertid inte att denna 
övergångsbestämmelse helt och hållet upphör att gälla vid årsskiftet. Man bör i stället 
använda sig av möjligheten att förlänga den.

C. När det gäller bulgariska och rumänska, som tillkommer den 1 januari 2007, kommer samma 
svårigheter att finnas under en viss tid. Även iriskan tillkommer som officiellt språk vid 
denna tidpunkt och ger upphov till särskilda praktiska problem.

D. För att beakta dessa förutsättningar bör den befintliga övergångsbestämmelsen omarbetas och 
förlängas till den innevarande valperiodens utgång.

E. Målet förblir att förverkliga den fullt utvecklade flerspråkighet som definieras i artikel 138 i 
arbetsordningen.

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet beslutar att ändringen träder i kraft den 1 januari 2007.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändring 1
Artikel 139

1. När artikel 138 tillämpas skall det 
undantagsvis i fråga om de officiella 
språken i de medlemsstater som anslöt sig 
till Europeiska unionen den 1 maj 2004, 
från och med detta datum och till och med 
den 31 december 2006, tas hänsyn till om 
det faktiskt finns tillräckligt många tolkar 
och översättare för dessa språk.

1. Under en övergångsperiod fram till 
sjätte valperiodens utgång skall avsteg 
från bestämmelserna i artikel 138 vara 
tillåtna, om och i den utsträckning det för 
ett officiellt språk inte finns tillräckligt 
många tolkar eller översättare trots att 
lämpliga åtgärder vidtagits.

2. Generalsekreteraren skall varje kvartal 
förelägga presidiet en utförlig rapport om 
de framsteg som görs mot en fullständig 
tillämpning av artikel 138 och sända ett 
exemplar till alla ledamöter.

2. På förslag från generalsekreteraren 
skall presidiet fastställa om villkoren i 
punkt 1 är uppfyllda för vart och ett av de 
berörda officiella språken, och var 
sjätte månad skall det se över sitt beslut på 
grundval av en framstegsrapport från 
generalsekreteraren. Presidiet skall anta 
de genomförandebestämmelser som 
behövs.
2a. De särskilda tidsbegränsade 
bestämmelser som rör avfattandet av 
rättsakter och som rådet utfärdat på 
grundval av fördragen skall tillämpas; 
detta gäller inte för förordningar som 
Europaparlamentet och rådet antar 
gemensamt.

3. Parlamentet kan efter det att presidiet 
lämnat en motiverad rekommendation när 
som helst besluta att upphäva denna artikel 
i förtid, eller att förlänga giltighetstiden för 
densamma vid utgången av den frist som 
anges i punkt 1.

3. Parlamentet kan efter det att presidiet 
lämnat en motiverad rekommendation när 
som helst besluta att upphäva denna artikel 
i förtid, eller att förlänga giltighetstiden för 
densamma vid utgången av den frist som 
anges i punkt 1.
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Europaparlamentets beslut av den 14 december 2006 om att ändra artikel 81 i 
Europaparlamentets arbetsordning (genomförandebestämmelser) (2006/2211(REG)) –
Betänkande Richard Corbett

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av sin ståndpunkt av den 6 juli 2006 om förslaget till rådets beslut om 
ändring av beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförandebefogenheter, och särskilt punkt 2 i denna1,

– med beaktande av rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006 om ändring av 
beslut 1999/468/EG om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter2,

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 20 juli 2006,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0415/2006),

och av följande skäl:

A. Förhandlingar mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen har resulterat i att ett 
interinstitutionellt avtal ingåtts i form av ett gemensamt uttalande, i vilket förslaget att 
införa ett nytt förfarande i beslut 1999/468/EG välkomnas.

B. Det nya förfarandet kallat ”föreskrivande förfarande med kontroll” ger Europaparlamentet 
och rådet befogenhet att på jämlik fot kontrollera ”kvasilagstiftningsåtgärder” för 
genomförandet av en rättsakt som antagits med medbeslutande och att förkasta sådana 
åtgärder.

C. Beslut 2006/512/EG bifogas detta gemensamma uttalande, ett uttalande från kommissionen 
som upptagits i rådets protokoll samt uttalanden från kommissionen avseende 
genomförandet och tillämpningen av det nya förfarandet.

D. Det är lämpligt att ändra artikel 81 i arbetsordningen så att parlamentet kan utöva sina 
rättigheter enligt det nya förfarandet under bästa möjliga förhållanden.

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet beslutar att ändringen träder i kraft den 1 januari 2007.

3. Europaparlamentet uppdrar åt sin talman att genom arrangemang på administrativ nivå med 
de övriga institutionerna se till att förslag till åtgärder inte sänds över till parlamentet kort 
före parlamentets ferier.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

                                               
1 P6_TA(2006)0310.
2 EUT L 200, 22.7.2006, s. 11.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändring 1 och 2
Artikel 81

Genomförandebestämmelser Genomförandeåtgärder
1. Om kommissionen översänder ett 
förslag till en genomförandebestämmelser
till parlamentet skall talmannen hänvisa 
förslaget till det utskott som är ansvarigt 
för den rättsakt som ligger till grund för 
genomförandebestämmelserna.

1. Om kommissionen översänder ett 
förslag till genomförandeåtgärder till 
parlamentet skall talmannen hänvisa 
förslaget till åtgärder till det utskott som är 
ansvarigt för den rättsakt som ligger till 
grund för genomförandeåtgärderna. Om 
förstärkt samarbete mellan utskott har 
tillämpats avseende den grundläggande 
rättsakten skall det ansvariga utskottet 
uppmana det andra utskottet att meddela 
sina synpunkter muntligen eller 
skriftligen.

2. På förslag av det ansvariga utskottet 
kan parlamentet, senast en månad - eller 
tre månader för åtgärder som rör 
finanstjänster - efter mottagandet av 
förslaget till genomförandeåtgärd, anta en 
resolution med invändningar mot 
förslaget till åtgärden, särskilt om den 
överskrider befogenheterna enligt den 
grundläggande rättsakten. Om det inte 
hålls någon sammanträdesperiod före 
tidsfristens utgång, eller när det är 
nödvändigt att handla snabbt, skall rätten 
att svara anses ha delegerats till ansvarigt 
utskott. Svaret skall vara i form av en 
skrivelse från utskottets ordförande till 
ansvarig kommissionsledamot. Samtliga 
ledamöter skall informeras om detta. Om 
parlamentet motsätter sig åtgärden, skall 
talmannen begära att kommissionen drar 
tillbaka eller ändrar åtgärden, eller lägger 
fram ett förslag enligt lämpligt 
lagstiftningsförfarande.

2. Ordföranden för det ansvariga utskottet 
skall fastställa en tidsfrist inom vilken 
ledamöterna kan föreslå att utskottet 
motsätter sig förslaget till åtgärder. Om 
utskottet finner det lämpligt kan det 
besluta att utse en föredragande bland 
sina ledamöter eller ständiga suppleanter. 
Om utskottet motsätter sig förslaget till 
åtgärder skall det lägga fram ett 
resolutionsförslag med invändningar mot 
antagandet av förslaget till åtgärder i 
vilket även de ändringar som bör införas i 
förslaget till åtgärder kan framföras.

Om parlamentet inom den tillämpliga 
tidsfristen från mottagandet av förslaget 
till åtgärder antar en sådan resolution 
skall talmannen begära att kommissionen 
drar tillbaka eller ändrar förslaget till 
åtgärder, eller lägger fram ett förslag enligt 
lämpligt lagstiftningsförfarande.
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3. Om det inte hålls någon 
sammanträdesperiod före tidsfristens 
utgång skall rätten att svara anses ha 
delegerats till ansvarigt utskott. Svaret 
skall vara i form av en skrivelse från 
utskottets ordförande till ansvarig 
kommissionsledamot. Samtliga ledamöter 
skall informeras om detta.
4. Om genomförandeåtgärderna i 
kommissionens förslag omfattas av det 
”föreskrivande förfarandet med kontroll” 
skall punkt 3 inte tillämpas och 
punkterna 1 och 2 kompletteras med 
följande:
a) Kontrolltiden börjar löpa när förslaget 
till åtgärder har överlämnats till 
parlamentet på alla officiella språk.
b) Parlamentet kan motsätta sig att ett 
förslag till åtgärder antas, samtidigt som 
det motiverar sina invändningar genom 
att ange att förslaget till åtgärder 
överskrider de 
genomförandebefogenheter som fastställs 
i den grundläggande rättsakten eller att 
utkastet inte är förenligt med syftet med 
eller innehållet i den grundläggande 
rättsakten eller att det inte respekterar 
subsidiaritets- eller 
proportionalitetsprincipen.
c) Parlamentet kan med en majoritet av 
sina ledamöter motsätta sig att ett förslag 
till åtgärder antas.
d) Om förslaget till åtgärder baserar sig på 
punkt 5 eller 6 i artikel 5a i 
beslut 1999/468/EG, i vilket det föreskrivs 
förkortade tidsfrister inom vilka 
parlamentet kan motsätta sig ett förslag till 
åtgärder, kan ett resolutionsförslag med 
invändningar mot antagandet av förslaget 
till åtgärder läggas fram av det ansvariga 
utskottets ordförande om utskottet inte haft 
möjlighet att sammanträda inom den tid 
som står till förfogande.
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Europaparlamentets beslut av den 14 december 2006 om att ändra artikel 15 och 
artikel 182.1 i Europaparlamentets arbetsordning – val av kvestorer och utskottspresidium 
(2006/2287(REG)) – Betänkande Jo Leinen 

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av förslaget till ändring av arbetsordningen B6-0628/2006,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0464/2006).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringarna träder i kraft den 1 januari 2007.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändring 1
Artikel 15, stycke 2a (nytt)

Under perioden januari 2007 till juli 2009 
skall parlamentet utse sex kvestorer.

Ändring 2
Artikel 182, punkt 1, stycke 1a (nytt)

Under perioden januari 2007 till juli 2009 
skall fyra vice ordförande ingå i 
utskottspresidiet.
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Europaparlamentets beslut av den 10 juli 2007 om att ändra artikel 201 i 
Europaparlamentets arbetsordning om tillämpning av arbetsordningen (2006/2192(REG)) –
Betänkande Richard Corbett 

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av förslaget till ändring av arbetsordningen B6-0166/2006,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0230/2007).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringen träder i kraft den första dagen under nästa 
sammanträdesperiod.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändring 1
Artikel 201, punkt 1

1. Uppstår tveksamheter vid tillämpningen 
eller tolkningen av denna arbetsordning,
kan talmannen, utan att det påverkar 
tillämpningen av tidigare beslut inom 
detta område, hänvisa frågan till behörigt 
utskott för beredning. 

1. Uppstår tveksamheter vid tillämpningen 
eller tolkningen av denna arbetsordning 
kan talmannen hänvisa frågan till behörigt 
utskott för beredning. 

Om en ordningsfråga tas upp i enlighet 
med artikel 166 kan talmannen likaledes 
hänvisa frågan till behörigt utskott.

En utskottsordförande kan göra detta när 
sådana tveksamheter uppstår i utskottets 
arbete och har samband med detta arbete.
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Europaparlamentets beslut av den 13 november 2007 om ändring av Europaparlamentets 
arbetsordning mot bakgrund av ledamotsstadgan (2006/2195(REG)) – Betänkande
Ingo Friedrich

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 29 juni 2006 och tillkännagivandet i 
kammaren den 7 september 2006,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från 
utskottet för rättsliga frågor (A6-0368/2007).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet beslutar att ändringarna träder i kraft den första dagen i den valperiod 
som inleds 2009.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändring 1
Artikel 8

Kostnadsersättning och andra 
ersättningar

Genomförande av ledamotsstadgan

Presidiet skall fastställa bestämmelser om
kostnadsersättning och andra 
ersättningar till ledamöterna.

Om inte annat föreskrivs ska presidiet 
anta bestämmelser om genomförandet av 
Europaparlamentets ledamotsstadga.

Ändring 2
Artikel 39, punkt 1

1. Parlamentet kan enligt artikel 192 andra 
stycket i EG-fördraget uppmana
kommissionen att lägga fram ett lämpligt 
förslag om att anta nya eller ändra befintliga 
rättsakter genom att anta en resolution på 
grundval av ett initiativbetänkande från
ansvarigt utskott. Resolutionen skall antas av 
en majoritet av parlamentets samtliga 
ledamöter. Parlamentet kan samtidigt 
fastställa en frist för att lägga fram ett sådant 

1. Parlamentet får enligt artikel 192 i 
EG-fördraget anmoda kommissionen att 
lägga fram ett lämpligt förslag om att anta 
nya eller ändra befintliga rättsakter genom 
att anta en resolution på grundval av ett 
initiativbetänkande från ansvarigt utskott 
som utarbetats i enlighet med artikel 45 i 
arbetsordningen. Resolutionen ska antas av 
en majoritet av parlamentets samtliga 
ledamöter. Parlamentet kan samtidigt 
fastställa en frist för att lägga fram ett sådant 
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förslag. förslag.

Ändring 3
Artikel 39, punkt 1a (ny)

1a. En ledamot får lägga fram ett förslag 
till gemenskapsrättsakt inom ramen för 
parlamentets initiativrätt enligt artikel 192 
i EG-fördraget.

Ändring 4
Artikel 39, punkt 1b (ny)

1b. Förslaget ska inges till talmannen, 
som ska hänskjuta det till det behöriga 
utskottet för behandling. Innan förslaget 
hänskjuts ska det översättas till de 
officiella språk som utskottets ordförande 
bedömer som oundgängliga för en 
summarisk behandling. Utskottet ska 
besluta om den fortsatta behandlingen 
inom tre månader efter det att förslaget 
hänskjutits till utskottet och efter att ha 
hört förslagets upphovsman.
Om utskottet beslutar att lägga fram 
förslaget för kammaren i enlighet med 
förfarandet i artikel 45 ska förslagets 
upphovsman nämnas vid namn i 
betänkandets titel.

Ändring 5
Artikel 39, punkt 2

2. Innan förfarandet i artikel 45 inleds 
skall ansvarigt utskott förvissa sig om att 
inget sådant förslag redan håller på att 
utarbetas, det vill säga att

utgår

a) lagstiftningsprogrammet inte omfattar 
ett sådant förslag,
b) förberedelser för ett sådant förslag inte 
har påbörjats eller att de är oskäligt 
försenade,
c) kommissionen inte har följt tidigare 
uppmaningar vare sig från ansvarigt 
utskott eller i resolutioner som antagits av 
parlamentet med majoritet av de avlagda 
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rösterna.

Ändring 6
Artikel 45, punkt 1

1. Ett utskott som har för avsikt att utarbeta 
ett betänkande och förelägga parlamentet ett 
resolutionsförslag i en fråga som faller inom 
utskottets behörighetsområde, utan att det 
har fått sig hänvisat vare sig ett 
samrådsärende eller en begäran om yttrande 
i enlighet med artikel 179.1 som avser denna 
fråga, får endast göra detta med ett i förväg 
inhämtat medgivande från 
talmanskonferensen. Ett eventuellt avslag på 
en sådan begäran skall alltid åtföljas av en 
motivering.

1. Ett utskott som har för avsikt att utarbeta 
ett betänkande och förelägga parlamentet ett 
resolutionsförslag i en fråga som faller inom 
utskottets behörighetsområde, utan att det 
har fått sig hänvisat vare sig ett 
samrådsärende eller en begäran om yttrande 
i enlighet med artikel 179.1 som avser denna 
fråga, får endast göra detta med ett i förväg 
inhämtat medgivande från 
talmanskonferensen. Ett eventuellt avslag på 
en sådan begäran ska alltid åtföljas av en 
motivering. Om betänkandet rör ett förslag 
som lagts fram av en ledamot i enlighet 
med artikel 39.1a får medgivandet vägras 
endast om villkoren i artikel 5 i 
ledamotsstadgan och i artikel 192 i 
EG-fördraget inte är uppfyllda.

Ändring 7
Artikel 150, punkt 6, stycke 1

6. Ändring skall gå till omröstning först 
efter det att de tryckts och delats ut på alla 
officiella språk, såvida inte kammaren 
beslutar annorlunda. Kammaren kan inte 
fatta ett sådant beslut om minst 
40 ledamöter motsätter sig detta.

6. Ändring ska gå till omröstning först efter 
det att de tryckts och delats ut på alla 
officiella språk, såvida inte kammaren 
beslutar annorlunda. Kammaren kan inte 
fatta ett sådant beslut om minst 
40 ledamöter motsätter sig 
detta. Kammaren ska undvika att fatta 
beslut som skulle leda till att ledamöter 
som använder ett visst språk missgynnas 
på ett oacceptabelt sätt.

Ändring 8
Bilaga I, artikel 2, stycke 1, led aa (nytt)

aa) Alla arvoden som de tar emot för att 
inneha ett mandat i ett annat parlament.

Ändring 9
Bilaga I, artikel 4

I avvaktan på att en stadga införs för 
ledamöter av Europaparlamentet, som 
kan ersätta det stora antalet nationella 

När det gäller deklaration av förmögenhet 
omfattas ledamöterna av lagstiftningen i 
den medlemsstat där de valts.
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bestämmelser, omfattas ledamöterna när 
det gäller deklaration av förmögenhet av 
lagstiftningen i den medlemsstat där de 
valts.

Ändring 10
Bilaga VII, avsnitt Ca (nytt)

Ca. Personlig intressekonflikt
Med presidiets samtycke får en ledamot 
genom ett motiverat beslut förvägras att ta 
del av en av parlamentets handlingar, om 
presidiet efter att ha hört ledamoten 
kommer till den slutsatsen att om 
ledamoten får ta del av handlingen skulle 
det på ett oacceptabelt sätt skada 
parlamentets institutionella intressen eller 
allmänintresset samt att ledamoten begär 
att få ta del av handlingen av privata och 
personliga skäl. Ledamoten får inom en 
månad efter det att beslutet tillkännagivits 
lämna in ett skriftligt överklagande som 
ska vara motiverat. Parlamentet ska utan 
debatt besluta om detta överklagande vid 
det plenarsammanträde som följer efter 
det att överklagandet inlämnats.
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Europaparlamentets beslut av den 9 juli 2008 om att ändra artikel 29 i Europaparlamentets 
arbetsordning – Bildande av politiska grupper (2006/2201(REG)) – Betänkande
Richard Corbett

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av förslaget till ändring av arbetsordningen (B6-0420/2006),

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0206/2008).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet beslutar att ändringen ska träda i kraft den första dagen under den första 
sammanträdesperioden efter Europavalen 2009.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Ändring 3

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 29 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändring

2. En politisk grupp ska omfatta ledamöter 
som valts i minst en femtedel av 
medlemsstaterna. För att bilda en politisk
grupp fordras minst 20 ledamöter. 

2. En politisk grupp ska omfatta ledamöter 
som valts i minst en fjärdedel av 
medlemsstaterna. För att bilda en politisk 
grupp fordras minst 25 ledamöter. 

Ändring 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 29 – punkt 2a (ny)

Nuvarande lydelse Ändring

2a. När antalet ledamöter i en grupp är 
mindre än tröskelvärdet kan talmannen 
efter medgivande av talmanskonferensen 
bevilja gruppen rätt att finnas kvar fram 
till parlamentets nästa konstituerande 
sammanträde, förutsatt att följande villkor 
uppfylls:
– Ledamöterna företräder alltjämt minst 
en femtedel av medlemsstaterna.
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– Gruppen har funnits i mer än ett år.
Talmannen ska inte tillämpa det här 
undantaget om det finns tillräckliga bevis 
för att anta att det missbrukas.
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Förslag till Europaparlamentets beslut om översyn av bestämmelserna i arbetsordningen om 
förfarandet för framställningar (2006/2209(REG))1 – Betänkande Gérard Onesta

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 20 juli 2006,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandet från 
utskottet för framställningar (A6-0027/2009).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påpekar att ändringarna träder i kraft den första dagen under nästa 
sammanträdesperiod, med undantag för ändringen av artikel 193a (ny), som träder i kraft den 
första dagen efter att den tillämpliga bestämmelsen i fördraget trätt i kraft.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet och 
kommissionen.

Ändringsförslag 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 – punkt 2a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2a. Om en framställning undertecknats av 
flera fysiska eller juridiska personer ska 
undertecknarna utse en företrädare och 
ställföreträdande företrädare som ska 
betraktas som framställarna vad gäller 
genomförandet av de bestämmelser som 
följer av framställningen.
Om ingen företrädare har utsetts ska den 
första undertecknaren, eller en annan 
lämplig person, betraktas som 
framställarna.

                                               
1 Detta betänkande har inte behandlats och gått till omröstning i kammaren. Nedanstående text är den text som antogs 
vid omröstningen i utskottet för konstitutionella frågor.
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Ändringsförslag 2

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 – punkt 2b (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2b. Var och en av framställarna kan när 
som helst dra tillbaka sitt stöd för 
framställningen.
Om samtliga framställare dragit tillbaka 
sitt stöd ska framställningen upphöra att 
gälla.

Motivering

För närvarande medger arbetsordningen ingen möjlighet för framställaren att dra tillbaka sitt 
stöd för framställningen. 

Det förefaller nödvändigt att ge framställaren denna möjlighet, med tanke på det växande antalet 
framställningar med ett betydande antal undertecknare. Dessa framställningar berör nämligen 
ofta i större utsträckning spörsmål av politisk betydelse och inte frågor som direkt påverkar ett 
mindre antal personer.

Ändringsförslag 3

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. Framställningar ska vara avfattade på ett 
av Europeiska unionens officiella språk. 

3. Framställningar ska vara avfattade på ett 
av Europeiska unionens officiella språk. 

Framställningar som är avfattade på ett 
annat språk ska endast behandlas om 
framställaren bifogar en översättning eller 
en sammanfattning av innehållet på ett av 
Europeiska unionens officiella språk. 
Översättningen eller sammanfattningen 
ska utgöra parlamentets arbetsunderlag.
Parlamentets korrespondens med 
framställaren ska ske på det officiella språk 
som översättningen eller sammanfattningen 
avfattats på.

Framställningar som är avfattade på ett 
annat språk ska endast behandlas om 
framställaren bifogar en översättning av 
innehållet på ett officiellt språk. 
Parlamentets korrespondens med 
framställaren ska ske på det officiella språk 
som översättningen eller sammanfattningen 
avfattats på.

Presidiet kan besluta att framställningar 
och korrespondens med framställare får 
avfattas på andra språk som används i en 
medlemsstat.
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Motivering

Presidiet har redan beslutat att parlamentet ska besvara korrespondens från medborgare på 
baskiska, katalanska och galiciska på respektive språk.

Ändringsförslag 4

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 – punkt 5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

5. Framställningar som upptagits i registret, 
ska av talmannen hänvisas till behörigt
utskott, som ska bedöma huruvida de 
faller inom Europeiska unionens 
verksamhetsområde. 

5. Framställningar som upptagits i registret, 
ska av talmannen hänvisas till ansvarigt
utskott, som först ska fastställa om 
framställningen är tillåtlig i enlighet med 
artikel 194 i EG-fördraget eller inte.

Om det ansvariga utskottet inte kan 
komma överens ska framställningen 
förklaras tillåtlig om minst en fjärdedel av 
utskottsledamöterna så begär.

Motivering

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.

Ändringsförslag 5

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 – punkt 6

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

6. Framställningar som ett utskott förklarar 
otillåtliga, ska läggas till handlingarna. 
Framställaren ska underrättas om beslutet 
och skälen till detta.

6. Framställningar som ett utskott förklarar 
otillåtliga ska läggas till handlingarna.
Framställaren ska underrättas om beslutet 
och skälen till detta. I den mån det är 
möjligt får alternativa möjligheter till 
överklagan rekommenderas.
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Ändringsförslag 6

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 – punkt 7

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

7. Det ansvariga utskottet kan i sådana 
fall föreslå framställaren att vända sig till 
behörig myndighet i den berörda 
medlemsstaten eller till behörig 
myndighet i Europeiska unionen.

utgår

Ändringsförslag 7

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 – punkt 8

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

8. Såvida inte framställaren begär att 
sekretess ska gälla vid behandlingen av 
framställningen, ska den tas upp i ett 
offentligt register.

8. När framställningarna har registrerats 
ska de som en allmän regel bli offentliga 
handlingar, och framställarens namn och 
framställningens innehåll får 
offentliggöras av parlamentet för att 
säkerställa insyn.

Ändringsförslag 8

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 – punkt 8a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

8a. Trots vad som sägs i bestämmelserna 
i punkt 8 ovan får framställaren begära 
att hans eller hennes namn hemlighålls 
för att skydda integriteten, och 
parlamentet ska i sådana fall respektera 
denna begäran.
Om framställarens klagomål inte kan 
undersökas på grund av anonymiteten ska 
framställaren höras angående vilka 
ytterligare åtgärder som ska vidtas. 
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Ändringsförslag 9

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 191 – punkt 8b (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

8b. Framställaren får begära att hans 
eller hennes framställning behandlas med 
sekretess, och parlamentet ska i sådana 
fall vidta lämpliga åtgärder för att se till 
att innehållet inte offentliggörs. 
Framställaren ska underrättas om vilka 
exakta villkor som ska gälla för 
tillämpningen av denna bestämmelse.

Ändringsförslag 10

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 192 – punkt -1 (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

-1. Tillåtliga framställningar ska 
behandlas av det ansvariga utskottet inom 
ramen för dess normala verksamhet, 
antingen genom diskussion vid ett 
ordinarie sammanträde eller genom ett 
skriftligt förfarande. Framställarna kan 
inbjudas att delta i utskottets 
sammanträden om deras framställning 
ska diskuteras och kan också begära att få 
närvara. Ordföranden ska avgöra om 
framställarna får ta till orda.

Ändringsförslag 11

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 192 – punkt 1

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

1. Ansvarigt utskott kan besluta att 
utarbeta ett betänkande eller på annat sätt 
yttra sig över de framställningar som det 
har förklarat tillåtliga.

1. Utskottet kan besluta att utarbeta ett 
initiativbetänkande om en tillåtlig 
framställning, i enlighet med artikel 45.1, 
eller att lägga fram ett kortfattat 
resolutionsförslag för parlamentet, under 
förutsättning att talmanskonferensen inte 
har några invändningar. Sådana 
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resolutionsförslag ska tas upp på 
dagordningen för en sammanträdesperiod 
som hålls senast åtta veckor efter att de 
antagits av utskottet. De ska läggas fram 
för en enda omröstning utan debatt, 
såvida inte talmanskonferensen 
undantagsvis beslutar att tillämpa 
artikel 131a.

Utskottet kan, speciellt vid framställningar 
som söker ändra gällande lagstiftning,
begära yttranden från andra utskott 
i enlighet med artikel 46.

Utskottet kan i enlighet med artikel 46 och 
bilaga VI begära yttranden från andra 
utskott med särskild behörighet för den 
fråga som behandlas.

Ändringsförslag 12

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 192 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2. Det ska inrättas ett elektroniskt register 
i vilket medborgarna kan ge sitt stöd till 
framställaren genom att med sin egen 
elektroniska underskrift skriva på en 
framställning som har förklarats tillåtlig 
och som har upptagits i registret.

2. Det ska inrättas ett elektroniskt register 
i vilket medborgarna kan ge eller dra 
tillbaka sitt stöd till framställaren genom 
att med sin egen elektroniska underskrift 
skriva på en framställning som har 
förklarats tillåtlig och som har upptagits 
i registret.

Ändringsförslag 13

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 192 – punkt 3

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

3. Vid prövningen av framställningar eller 
för att utreda sakförhållanden kan utskottet 
höra framställare, anordna allmänna 
utfrågningar eller skicka ut ledamöter för 
att på ort och ställe orientera sig om 
sakförhållanden.

3. Vid undersökningen av framställningar 
eller för att utreda sakförhållanden eller 
finna lösningar kan utskottet anordna 
undersökningsresor till den medlemsstat 
eller region som berörs av 
framställningen.

Deltagarna ska avge rapporter om 
resorna. Rapporterna ska vidarebefordras 
till talmannen efter att de godkänts av 
utskottet.
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Ändringsförslag 14

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 192 – punkt 4

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

4. Som ett led i förberedandet av sitt 
yttrande kan utskottet uppmana 
kommissionen att inkomma med 
handlingar, lämna upplysningar och ge 
utskottet tillgång till dess tjänster.

4. Utskottet kan uppmana kommissionen 
att bistå utskottet, särskilt med närmare 
uppgifter om tillämpningen av eller 
respekten för gemenskapsrätten, liksom 
med upplysningar av alla slag och 
handlingar som rör frågan för 
framställningen. Kommissionens 
företrädare uppmanas att delta i utskottets 
sammanträden.

Ändringsförslag 15

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 192 – punkt 5

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

5. Utskottet kan eventuellt förelägga 
parlamentet resolutionsförslag om 
framställningar som det har behandlat. 

5. Utskottet kan uppmana talmannen att 
vidarebefordra utskottets yttrande eller 
rekommendation till kommissionen, rådet 
eller till en berörd myndighet i en 
medlemsstat, med begäran om åtgärd eller 
svar.

Utskottet kan även uppmana talmannen 
att vidarebefordra utskottets yttrande till 
kommissionen eller rådet.

Ändringsförslag 16

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 192 – punkt 7

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

7. Talmannen ska underrätta 
framställarna om fattade beslut och skälen 
till dessa. 

7. Utskottet ska underrätta framställaren
om vilket beslut som fattats och skälen till 
detta.

När behandlingen av en tillåtlig 
framställning har slutförts ska ärendet 
betraktas som avslutat och framställaren 
underrättas.
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Ändringsförslag 17

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 193a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

Artikel 193a
Medborgarinitiativ

När parlamentet underrättas om att 
kommissionen uppmanats att lägga fram 
ett förslag till en rättsakt enligt 
artikel 11.4 i EU-fördraget ska utskottet 
för framställningar kontrollera om detta 
kan påverka utskottets arbete och vid 
behov underrätta de framställare som har 
ingett framställningar i relaterade frågor.

Motivering

Ändringen kan inte vinna laga kraft förrän Lissabonfördraget trätt i kraft.
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Europaparlamentets beslut av den 22 maj 2007 om att ändra artikel 47 i 
Europaparlamentets arbetsordning beträffande samarbete mellan utskott (2007/2016(REG)) 
– Betänkande Richard Corbett 

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av förslaget till ändring av arbetsordningen (B6-0461/2006),

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0139/2007).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringarna träder i kraft den första dagen under nästa 
sammanträdesperiod.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändring 3
Artikel 47

Förstärkt samarbete mellan utskott Förfarande med associerade utskott
När talmanskonferensen anser att en fråga 
faller i stort sett lika mycket inom två 
utskotts behörighetsområde, eller om olika 
delar av frågan faller inom två olika utskotts 
behörighetsområde, skall artikel 46 tillämpas 
med följande tillägg: 

När en behörighetsfråga hänskjutits till 
talmanskonferensen i enlighet med 
artikel 179.2 eller artikel 45 och 
talmanskonferensen, på grundval av 
bilaga VI, anser att ärendet faller i stort sett 
lika mycket inom två eller fler utskotts 
behörighetsområde, eller att olika delar av 
ärendet faller inom två eller fler utskotts 
behörighetsområde, skall artikel 46 tillämpas 
med följande tillägg: 

– De båda utskotten skall gemensamt 
komma överens om tidsplanen. 

– De berörda utskotten skall gemensamt 
komma överens om tidsplanen.

– Föredraganden och föredraganden av 
yttrande skall sträva efter att komma överens 
om den text de lägger fram för sina 
respektive utskott och hur de ställer sig till 
eventuella ändringsförslag. 

– Föredraganden och föredragandena av 
yttrande skall hålla varandra underrättade 
och sträva efter att komma överens om den 
text de lägger fram för sina respektive 
utskott och hur de ställer sig till eventuella 
ändringsförslag. 

– De ordförande, den föredragande och de 
föredragande av yttrande som berörs skall 
sträva efter att tillsammans fastställa vilka 
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delar av texten som faller inom respektive 
utskotts exklusiva behörighetsområde och 
vilka delar av texten som faller inom ett 
gemensamt behörighetsområde samt 
komma överens om hur samarbetet dem 
emellan skall bedrivas.

– Det ansvariga utskottet skall utan 
omröstning godta ändringsförslag från det
rådgivande utskottet om förslagen rör frågor 
som det ansvariga utskottets ordföranden, på 
grundval av bilaga VI och efter samråd med 
det rådgivande utskottets ordförande, anser 
faller inom det rådgivande utskottets 
behörighetsområde, och inte som strider mot 
andra delar av betänkandet.

– Det ansvariga utskottet skall utan 
omröstning godta ändringsförslag från ett
associerat utskott om förslagen rör frågor 
som det ansvariga utskottets ordförande, på 
grundval av bilaga VI och efter samråd med 
det associerade utskottets ordförande, anser 
falla inom det associerade utskottets 
exklusiva behörighetsområde, och som inte 
strider mot andra delar av betänkandet. Det 
ansvariga utskottets ordförande skall ta 
hänsyn till alla eventuella 
överenskommelser som uppnåtts i enlighet 
med den tredje strecksatsen.
– Om ett förlikningsförfarande inleds om 
förslaget skall de associerade utskottens 
föredragande ingå i parlamentets 
delegation.
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Förslag till betänkande om en allmän översyn av Europaparlamentets arbetsordning 
(2007/2124(REG)) – Betänkande Richard Corbett

Vid redaktionens slut för denna version av översikten över valperioden hade utskottet ännu inte 
antagit detta förslag till betänkande. Betänkandet kommer att återges i en uppdaterad version efter 
omröstningen i kammaren.
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Europaparlamentets beslut av den 8 juli 2008 om att ändra Europaparlamentets 
arbetsordning i fråga om godkännande av kommissionen (2007/2128(REG)) – Betänkande
Andrew Duff 

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 14 december 2006,

– med beaktande av sin resolution av den 1 december 2005 om riktlinjer för godkännande av 
Europeiska kommissionen1,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0198/2008).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringarna träder i kraft den första dagen under nästa 
sammanträdesperiod.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Ändring 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 99 – punkt 2

Nuvarande lydelse Ändring

2. Utskottet ska uppmana kandidaten att 
göra ett uttalande och besvara frågor.

2. Behörigt eller behöriga utskott ska 
uppmana den nominerade 
kommissionsledamoten att göra ett 
uttalande och besvara frågor.
Utfrågningarna ska anordnas på sådant 
sätt att de nominerade 
kommissionsledamöterna får möjlighet att 
lämna alla relevanta upplysningar till 
parlamentet. Bestämmelser om 
anordnandet av utfrågningarna ska 
fastställas i en bilaga till 
arbetsordningen1.
___________

1 Se bilaga XVI b.

Ändring 2

                                               
1 EUT C 285 E, 22.11.2006, s. 137.
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Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 99 – punkt 6

Nuvarande lydelse Ändring

6. Om det under mandatperioden sker 
förändringar i ansvarsfördelningen inom 
kommissionen skall berörda 
kommissionsledamöter bjudas in till det 
utskott som ansvarar för dennes eller deras 
behörighetsområde.

6. Om det under mandatperioden sker en 
avsevärd förändring beträffande 
ansvarsområden inom kommissionen, om 
det utnämns en ersättare eller om det 
utses en ny kommissionsledamot till följd 
av anslutning av en ny medlemsstat, ska 
berörda kommissionsledamöter bjudas in 
till det utskott som ansvarar för deras 
behörighetsområde i enlighet med punkt 2.

Ändring 3

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga XVIb (ny)

Nuvarande lydelse Ändring

BILAGA XVI b
Riktlinjer för godkännande av 

kommissionen
1. Följande principer, kriterier och 
förfaranden ska tillämpas när hela 
kommissionen blir föremål för 
parlamentets omröstning om att 
godkänna den:
a) Grund för bedömning
Parlamentet ska bedöma de nominerade 
kommissionsledamöterna på grundval av 
deras allmänna duglighet, engagemang 
för Europa och personliga oavhängighet. 
Kunskaperna på det aktuella 
ansvarsområdet och den kommunikativa 
förmågan ska bedömas.
Parlamentet ska ta särskild hänsyn till 
könsfördelningen. Parlamentet får uttala 
sig om den nyvalda ordförandens 
fördelning av de olika ansvarsområdena.
Parlamentet får inhämta all information 
som behövs för att fatta beslut om 
huruvida en nominerad 
kommissionsledamot är lämplig. Det 
förväntar sig att all information om 
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ekonomiska intressen lämnas ut.
b) Utfrågningar
Varje nominerad kommissionsledamot 
ska bjudas in till en utfrågning i 
parlamentets berörda utskott. 
Utfrågningarna ska vara offentliga.
Utfrågningarna ska anordnas gemensamt 
av talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen. Lämpliga 
åtgärder ska vidtas för samarbete med 
övriga berörda utskott om ansvarsområdet 
omfattar olika områden. Det finns 
tre olika möjligheter, nämligen följande:
i. Om den nominerade 
kommissionsledamotens ansvarsområde 
omfattas av ett enda parlamentsutskotts 
behörighetsområde, utfrågas han eller 
hon enbart av detta utskott.
ii. Om den nominerade 
kommissionsledamotens ansvarsområde i 
ungefär lika stor omfattning berör flera 
parlamentsutskotts behörighetsområden, 
utfrågas han eller hon gemensamt av 
dessa utskott.
iii. Om den nominerade 
kommissionsledamotens ansvarsområde 
omfattas av huvudsakligen ett 
parlamentsutskotts behörighetsområde 
och i mindre omfattning ett eller flera 
andra parlamentsutskotts 
behörighetsområden, utfrågas han eller 
hon av det utskott som huvudsakligen är 
behörigt, som ska inbjuda det eller de 
övriga parlamentsutskotten att närvara 
vid utfrågningen.
Den valda kommissionsordföranden ska 
utförligt höras om förfarandena.
Parlamentsutskotten ska översända 
skriftliga frågor till de nominerade 
kommissionsledamöterna i god tid före 
utfrågningarna. Antalet skriftliga 
sakfrågor får vara högst fem per behörigt 
parlamentsutskott.
Förhållandena vid och villkoren för 
utfrågningarna ska vara sådana att de 
nominerade kommissionsledamöterna får 
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jämlika och rättvisa möjligheter att 
presentera sig själva och sina åsikter.
De nominerade kommissionsledamöterna 
ska uppmanas att hålla ett inledande 
anförande på högst 20 minuter. 
Utfrågningarnas upplägg bör syfta till att 
åstadkomma en pluralistisk politisk dialog 
mellan den nominerade 
kommissionsledamoten och 
parlamentsledamöterna. Före 
utfrågningens slut ska den nominerade 
kommissionsledamoten beredas möjlighet 
att hålla ett kort slutanförande.
c) Bedömning
En videoinspelning av utfrågningarna 
med innehållsförteckning ska finnas 
tillgänglig för allmänheten inom 
24 timmar.
Utskotten ska efter utfrågningen utan 
dröjsmål sammanträda för att göra en 
bedömning av den enskilda nominerade 
kommissionsledamoten. Dessa 
sammanträden ska hållas inom stängda 
dörrar. Utskotten ska uppmanas att uppge 
huruvida de anser att de nominerade 
kommissionsledamöterna är kvalificerade 
att såväl ingå som ledamöter av 
kommissionen som att utföra de särskilda 
uppgifter som nomineringen avser. Om 
utskottet inte kan enas på båda dessa 
punkter ska utskottsordföranden som en 
sista utväg låta båda beslut gå till sluten 
omröstning. Utskottens bedömningar ska 
vara offentliga och presenteras vid ett 
gemensamt sammanträde med 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen, som ska 
hållas inom stängda dörrar. Efter 
diskussion, och såvida inget beslut om att 
inhämta ytterligare uppgifter fattas, ska 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen förklara 
utfrågningarna för avslutade.
Den valda kommissionsordföranden ska 
presentera hela den nominerade 
kommissionen och dess program vid ett 
sammanträde i kammaren, vilket hela 
rådet ska inbjudas att närvara vid. 
Presentationen ska åtföljas av en 
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diskussion. Som avslutning på debatten 
får en politisk grupp eller minst 
fyrtio ledamöter lägga fram ett 
resolutionsförslag. Artikel 103.3, 103.4 
och 103.5 ska tillämpas. Efter omröstning 
om resolutionsförslaget ska parlamentet 
sedan rösta för eller emot att i sin helhet 
godkänna utnämningen av ordföranden 
och de övriga kommissionsledamöterna. 
Parlamentet ska genom namnupprop fatta 
beslut med en majoritet av de avgivna 
rösterna. Omröstningen får skjutas upp 
till det därpå följande sammanträdet.
2. Följande förfarande ska tillämpas i 
händelse av en ändring av 
sammansättningen i 
kommissionsledamöternas kollegium eller 
en omfattande ändring av 
ansvarsområdena under dess 
mandatperiod:
a) Om en ersättare ska utses på grund av 
avgång, avsättning eller dödsfall ska 
parlamentet omedelbart bjuda in den 
nominerade kommissionsledamoten till 
utfrågning på de villkor som anges i 
punkt 1.
b) Vid anslutning av en ny medlemsstat 
ska parlamentet bjuda in denna stats 
nominerade kommissionsledamot till 
utfrågning på de villkor som anges i 
punkt 1.
c) Om det sker en omfattande 
omfördelning av ansvarsområdena ska de 
berörda kommissionsledamöterna bjudas 
in till berörda parlamentsutskott innan de 
tillträder sina poster.
Med avvikelse från förfarandet i punkt 1 c 
tredje stycket ska omröstningen vara 
sluten när omröstningen i kammaren 
avser utnämning av en enda 
kommissionsledamot.
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Europaparlamentets beslut av den 13 november 2007 om att ändra artikel 23 i 
Europaparlamentets arbetsordning om talmanskonferensens sammansättning 
(2007/2066(REG)) – Betänkande Georgios Papastamkos 

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av förslaget till ändring av arbetsordningen (B6-0039/2007),

– med beaktande av artikel 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0355/2007).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringen träder i kraft den första dagen under nästa 
sammanträdesperiod.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändring 1
Artikel 23, punkt 2

2. De grupplösa ledamöterna skall sända
två av sina ledamöter till
talmanskonferensens sammanträden. Dessa
har inte rösträtt.

2. De grupplösa ledamöterna ska ge en av 
sina ledamöter i uppdrag att delta vid 
talmanskonferensens sammanträden. 
Denna ledamot har inte rösträtt.
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Europaparlamentets beslut av den 24 oktober 2007 om att ändra artikel 173 och lägga till 
artikel 173a i Europaparlamentets arbetsordning om fullständigt förhandlingsreferat och 
audiovisuell upptagning av förhandlingar (2007/2137(REG)) – Betänkande Richard Corbett 

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 12 april 2007,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0354/2007).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringarna träder i kraft den första dagen under nästa 
sammanträdesperiod.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Ändring 2, 7 och 8
Artikel 173

1. För varje sammanträde skall ett 
fullständigt förhandlingsreferat upprättas på 
de officiella språken.

1. För varje sammanträde ska ett fullständigt 
förhandlingsreferat upprättas på alla
officiella språk.

2. Talare är skyldiga att återlämna utskrifter 
av sina anföranden till sekretariatet senast 
dagen efter det att de mottagit dem.

2. Talare är skyldiga att återlämna rättelser 
av utskrifter av sina anföranden till 
sekretariatet inom en vecka. 

3. Det fullständiga förhandlingsreferatet 
skall offentliggöras som bilaga till 
Europeiska unionens officiella tidning.

3. Det fullständiga förhandlingsreferatet ska
offentliggöras som bilaga till Europeiska 
unionens officiella tidning.

4. Ledamöter kan kräva att utdrag från det 
fullständiga förhandlingsreferatet ska 
översättas med kort varsel.

Ändring 3, 6 och 9
Artikel 173a (ny)

Artikel 173a
Audiovisuell upptagning av förhandlingar

Omedelbart efter sammanträdet ska en 
audiovisuell upptagning av 
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förhandlingarna, inklusive 
ljudinspelningar från alla tolkbås, 
produceras och göras tillgänglig via 
Internet.
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Europaparlamentets beslut av den 9 oktober 2008 om att i Europaparlamentets 
arbetsordning införa en ny artikel 202a om parlamentets användning av unionens symboler 
(2007/2240(REG)) – Betänkande Carlos Carnero González

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av sin resolution av den 11 juli 2007 om sammankallandet av 
regeringskonferensen1, särskilt punkt 23,

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 12 september 2007,

– med beaktande av den betydelse som symboler har för att knyta medborgarna till 
Europeiska unionen och bygga upp en europeisk identitet som kompletterar 
medlemsstaternas nationella identiteter,

– med beaktande av att dessa symboler har använts i över 30 år av alla europeiska institutioner 
och antogs formellt av Europeiska rådet 19852.

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0347/2008).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringen träder i kraft dagen efter det att den antagits.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Ändring 1

Europaparlamentets arbetsordning
Avdelning XIII – Diverse bestämmelser – artikel 202a (ny)

Nuvarande lydelse Ändring

Artikel 202a
Unionens symboler

1. Parlamentet ska erkänna och ansluta 
sig till följande symboler för unionen:
– flaggan, som föreställer en cirkel av 
tolv gula stjärnor på blå botten,
– hymnen, som grundas på ”Hymn till 
glädjen” i Ludwig van Beethovens 

                                               
1 EUT C 175 E, 10.7.2008, s. 347.
2 Europeiska rådet i Milano den 28–29 juni 1985.
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nionde symfoni,
– mottot, som är ”förenade 
i mångfalden”.
2. Parlamentet ska högtidlighålla 
Europadagen den 9 maj.
3. Flaggan ska hissas i alla parlamentets 
lokaler och vid officiella arrangemang. 
Flaggan ska användas i parlamentets alla 
mötesrum.
4. Hymnen ska spelas vid varje 
konstituerande sammanträdes öppnande 
och vid övriga högtidliga 
plenarsammanträden, särskilt för att 
välkomna stats- eller regeringschefer eller 
för att hälsa nya ledamöter välkomna i 
samband med utvidgningar.
5. Mottot ska återges på parlamentets 
officiella handlingar.
6. Presidiet ska undersöka frågan om 
annan användning av symbolerna inom 
parlamentet. Presidiet ska fastställa 
detaljerade bestämmelser för 
tillämpningen av denna artikel.
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Europaparlamentets beslut av den 8 maj 2008 om ändring av artikel 81 i 
Europaparlamentets arbetsordning beträffande genomförandeåtgärder (2008/2027(REG)) –
Betänkande Monica Frassoni

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av skrivelsen från talmannen av den 27 mars 2008 med det 
interinstitutionella avtalet såsom det godkänts av talmanskonferensen den 
12 december 2007,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och 
kommissionen om förfaranden för att genomföra rådets beslut 1999/468/EG om de 
förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter, ändrat genom beslut 2006/512/EG1,

– med beaktande av artiklarna 120.2, 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0108/2008).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringen träder i kraft den första dagen under nästa 
sammanträdesperiod.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Ändring 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 81 – punkt 4 – led a

Nuvarande lydelse Ändring

a) Kontrolltiden skall börja löpa när 
förslaget till åtgärder har överlämnats till 
parlamentet på alla officiella språk.

a) Kontrolltiden ska börja löpa när 
förslaget till åtgärder har överlämnats till 
parlamentet på alla officiella språk. När 
förkortade tidsfrister är tillämpliga (enligt 
artikel 5a.5 b i rådets beslut 1999/468/EG 
om de förfaranden som ska tillämpas vid 
utövandet av kommissionens 
genomförandebefogenheter) och i fall av 
skyndsamhet (enligt artikel 5a.6 i 
beslut 1999/468/EG) ska kontrolltiden, om 
utskottsordföranden inte motsätter sig 
detta, börja löpa den dag då parlamentet 

                                               
1 Antagna texter, 8.5.2008, P6_TA(2008)0189. 
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tar emot det slutgiltiga förslaget till 
genomförandeåtgärder i de 
språkversioner som lagts fram för 
medlemmarna i den kommitté som 
inrättats i enlighet med 
beslut 1999/468/EG. I detta fall ska 
artikel 138 inte tillämpas.
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Europaparlamentets beslut av den 8 juli 2008 om ändring av Europaparlamentets 
arbetsordning mot bakgrund av de förslag som arbetsgruppen för en reform av 
parlamentets arbetsmetoder har lagt fram när det gäller arbetet i kammaren och 
användningen av initiativbetänkanden (2007/2272(REG)) – Betänkande Richard Corbett

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 25 oktober och 12 december 2007,

– med beaktande av talmannens skrivelser av den 15 november 2007 och 31 januari 2008,

– med beaktande av den första delrapporten från arbetsgruppen för en reform av parlamentets 
arbetsmetoder, en delrapport som avsåg plenarsammanträdena och verksamhetskalendern 
och som översändes till talmanskonferensen den 6 september 2007, och med beaktande av 
slutsatserna om initiativbetänkanden,

– med beaktande av artikel 199 i EG-fördraget,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0197/2008).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påpekar att ändringarna träder i kraft den första dagen under nästa 
sammanträdesperiod. Detta gäller dock inte punkterna 2 och 3 i den nya bilaga IIa, som 
träder i kraft den första dagen av den valperiod som inleds i juli 2009. Parlamentet påpekar 
att artikel 45.1a även ska gälla för de betänkanden som beviljas tillstånd innan denna 
bestämmelse träder i kraft. 

3. Europaparlamentet beslutar att ändring 5 i sitt beslut av den 13 november 2007 om ändring 
av Europaparlamentets arbetsordning mot bakgrund av ledamotsstadgan1, en ändring som 
avsåg artikel 39.2 i arbetsordningen, ska träda i kraft den första dagen under nästa 
sammanträdesperiod.

4. Europaparlamentet beslutar i enlighet med artikel 204 c att offentliggöra 
talmanskonferensens beslut om bestämmelser och praxis för initiativbetänkanden, ändrat 
genom besluten av den 12 december 2007 och den 14 februari 2008, som en bilaga till 
arbetsordningen. Generalsekreteraren uppmanas att uppdatera denna bilaga i 
överensstämmelse med talmanskonferensens kommande beslut i denna fråga.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

                                               
1 Antagna texter av detta datum, P6_TA(2007)0500.
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Ändring 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 38a (ny)

Nuvarande lydelse Ändring

Artikel 38a
Parlamentets initiativrätt enligt fördragen
I fall där fördragen ger parlamentet 
initiativrätt får det ansvariga utskottet 
besluta att utarbeta ett 
initiativbetänkande.
Betänkandet ska innehålla följande: 
a) Ett resolutionsförslag.
b) När det är lämpligt ett förslag till beslut 
eller ett utkast till förslag.
c) En motivering inklusive när det är 
lämpligt en finansieringsöversikt.
Om parlamentets antagande av en rättsakt 
kräver godkännande eller samtycke från 
rådet och yttrande eller samtycke från 
kommissionen får parlamentet, efter 
omröstningen om den föreslagna 
rättsakten och på förslag från 
föredraganden, besluta att skjuta upp 
omröstningen om resolutionsförslaget 
fram till det att rådet eller kommissionen 
har framfört sin ståndpunkt.

Ändring 2

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 45 – punkt 1a (ny)

Nuvarande lydelse Ändring

1a. Resolutionsförslag i 
initiativbetänkanden ska behandlas av 
parlamentet i enlighet med det förfarande 
för kortfattad redogörelse som fastställs i 
artikel 131a. Ändringsförslag till dessa 
texter får inte behandlas i kammaren 
såvida de inte lagts fram av 
föredraganden för att beakta ny 
information, men alternativa 
resolutionsförslag får inges i enlighet med 
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artikel 151.4. Denna punkt ska inte 
tillämpas när ämnet för betänkandet kan 
bli föremål för en prioriterad debatt i 
kammaren, när betänkandet utarbetas i 
enlighet med den initiativrätt som avses i 
artiklarna 38a eller 39, eller när 
betänkandet kan anses vara ett strategiskt 
betänkande i enlighet med de kriterier 
som fastställts av talmanskonferensen1.
_________________________________

1 Se talmanskonferensens relevanta 
beslut, som återges i bilaga ... till 
arbetsordningen.

Ändring 3

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 45 – punkt 2 – stycke 1

Nuvarande lydelse Ändring

2. Bestämmelserna i denna artikel ska 
även gälla i tillämpliga delar i fall där 
fördragen ger parlamentet initiativrätt.

2. Om ämnet för betänkandet omfattas av 
den initiativrätt som avses i artikel 38a får 
medgivande vägras endast om villkoren i 
fördragen inte är uppfyllda.

Ändring 4

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 45 – punkt 2 – stycke 2

Nuvarande lydelse Ändring

I sådana fall skall talmanskonferensen 
fatta ett beslut inom två månader.

2a. I de fall som avses i artiklarna 38a och 
39 ska talmanskonferensen fatta ett beslut 
inom två månader.

Ändring 5

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 110– punkt 1

Nuvarande lydelse Ändring

1. Alla ledamöter får ställa frågor till rådet 
och kommissionen. Frågeställaren får själv 

1. Alla ledamöter får ställa frågor för 
skriftligt besvarande till rådet och 
kommissionen i enlighet med riktlinjerna1. 
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avgöra vad frågorna skall handla om. Frågeställaren får själv avgöra vad frågorna 
ska handla om.
______________
1Se bilaga IIa.

Ändring 6

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 110– punkt 2

Nuvarande lydelse Ändring

2. Sådana frågor skall skriftligen inges till 
talmannen, som skall vidarebefordra dem 
till berörd institution.

2. Sådana frågor ska skriftligen inges till 
talmannen, som ska vidarebefordra dem till 
berörd institution. I tveksamma fall ska 
talmannen avgöra om en fråga är tillåtlig 
eller inte. Talmannens beslut ska 
meddelas frågeställaren.

Ändring 7

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 111– punkt 1

Nuvarande lydelse Ändring

1. Alla ledamöter får ställa frågor för 
skriftligt besvarande till Europeiska 
centralbanken.

1. Alla ledamöter får ställa frågor för 
skriftligt besvarande till Europeiska 
centralbanken i enlighet med riktlinjerna1.

______________
1Se bilaga IIa.

Ändring 8

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 131a (ny)

Nuvarande lydelse Ändring

Artikel 131a
Kortfattad redogörelse

På begäran av föredraganden eller på 
förslag från talmanskonferensen får 
parlamentet också besluta att en fråga 
som inte behöver tas upp i en omfattande 
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debatt ska behandlas genom att 
föredraganden gör en kortfattad 
redogörelse i kammaren. I så fall ska 
kommissionen ha möjlighet att uttala sig, 
och ledamöterna ska ha rätt att reagera 
genom att lägga fram en ytterligare 
skriftlig förklaring i enlighet med 
artikel 142.7.

Ändring 9

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 142– punkt 5

Nuvarande lydelse Ändring

5. Kommissionen och rådet skall som regel 
ha rätt att yttra sig i en debatt om ett 
betänkande direkt efter det att betänkandet 
har lagts fram av föredraganden. När ett 
kommissionsförslag debatteras skall 
talmannen dock uppmana kommissionen 
att yttra sig först för att kortfattat 
redogöra för förslaget, och när en text 
från rådet debatteras kan talmannen 
uppmana rådet att yttra sig först. I 
samtliga fall skall föredraganden tilldelas 
ordet efter dessa anföranden.
Kommissionen och rådet får höras igen, 
särskilt för att bemöta uttalanden från 
Europaparlamentets ledamöter.

5. Kommissionen och rådet ska som regel 
ha rätt att yttra sig i en debatt om ett 
betänkande direkt efter det att betänkandet 
har lagts fram av föredraganden. 
Kommissionen, rådet och föredraganden
får höras igen, särskilt för att bemöta 
uttalanden från Europaparlamentets 
ledamöter.

Ändring 10

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 151– punkt 4

Nuvarande lydelse Ändring

4. En politisk grupp får inge ett alternativt 
resolutionsförslag till ett resolutionsförslag 
i ett utskottsbetänkande som inte avser en
rättsakt.

4. En politisk grupp eller minst 
fyrtio ledamöter får inge ett alternativt 
resolutionsförslag till ett resolutionsförslag 
i ett utskottsbetänkande som inte avser 
lagstiftning.

I så fall får gruppen inte inge 
ändringsförslag till utskottets 
resolutionsförslag. Ett sådant 
resolutionsförslag får inte vara längre än 

I så fall får gruppen eller de berörda 
ledamöterna inte inge ändringsförslag till 
utskottets resolutionsförslag. Ett sådant 
alternativt resolutionsförslag får inte vara 
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utskottets resolutionsförslag. 
Resolutionsförslaget skall gå till 
omröstning genom en enda omröstning och 
utan ändringsförslag.

längre än utskottets resolutionsförslag. 
Resolutionsförslaget ska gå till omröstning 
genom en enda omröstning och utan 
ändringsförslag.

Artikel 103.4 ska gälla i tillämpliga delar.

Ändring 11

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga IIa (ny)

Nuvarande lydelse Ändring

BILAGA IIa
Riktlinjer för frågor för skriftligt 

besvarande enligt artiklarna 110 och 111
1. Frågor för skriftligt besvarande ska
– falla inom den berörda institutionens 
kompetens- och ansvarsområde och vara 
av allmänt intresse,
– vara korta och koncisa och innehålla en 
begriplig fråga,
– vara skrivna på ett språk som inte 
innehåller stötande formuleringar,
– beröra ämnen som inte är rent 
personliga.
2. Om en fråga inte är förenlig med dessa 
riktlinjer ska generalsekretariatet 
informera frågeställaren om hur frågan 
kan formuleras för att den ska vara 
tillåtlig.
3. Om en identisk eller liknande fråga har 
ingivits och besvarats under de närmast 
föregående sex månaderna ska 
generalsekretariatet till berörd institution 
översända en kopia av den tidigare frågan 
och det tillhörande svaret till 
frågeställaren. Den nya frågan ska inte 
översändas såvida inte frågeställaren 
hänvisar till en betydande förändring av 
situationen eller efterfrågar ytterligare 
information.
4. Om det i en fråga begärs fakta- eller 
statistikuppgifter som redan är 
tillgängliga för parlamentets bibliotek ska 
biblioteket informera ledamoten om detta; 
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ledamoten har då möjlighet att dra 
tillbaka frågan.
5. Frågor som rör relaterade ämnen får 
besvaras gemensamt.
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Tolkning av artikel 162.2 i arbetsordningen (2005/2103(REG)) –75 Maryline Reynaud
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Tolkning/ändring av arbetsordningen för att göra det lättare att lösa behörighetskonflikter, 
framför allt i samband med ärenden som inte är av lagstiftningskaraktär (2005/2239(REG)) 
– Ingo Friedrich
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Tolkning av artikel 166 i arbetsordningen (2006/2139(REG)) – Jo Leinen
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Tolkning av artikel 116 i arbetsordningen om skriftliga förklaringar (2007/2170(REG)) –
Richard Corbett
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Europaparlamentets beslut av den 24 september 2008 om att ändra artikel 121 i 
Europaparlamentets arbetsordning om förfaranden vid domstolen (2007/2266(REG)) –
Betänkande Costas Botopoulos

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av skrivelsen från ordföranden för utskottet för rättsliga frågor av den 
26 september 2007,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-0324/2008).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändring i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringen träder i kraft den första dagen under nästa 
sammanträdesperiod.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Ändring 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 121 – punkt 3a (ny)

Nuvarande lydelse Ändring

3a. Talmannen ska efter att ha hört 
ansvarigt utskott avge yttranden eller 
agera på parlamentets vägnar i 
domstolsförfaranden.
Om talmannen avser att avvika från det 
ansvariga utskottets rekommendation ska 
han eller hon informera utskottet om 
detta samt hänskjuta frågan till 
talmanskonferensen med angivande av 
sina skäl.
Om talmanskonferensen anser att 
parlamentet undantagsvis inte bör 
inkomma med inlagor eller skriftliga 
yttranden till domstolen i mål där 
giltigheten av en rättsakt som parlamentet 
antagit ifrågasätts, ska ärendet utan 
dröjsmål föreläggas kammaren.
I brådskande fall får talmannen vidta 
förebyggande åtgärder för att den berörda 
domstolens tidsfrister ska respekteras. I 
sådana fall ska det förfarande som anges i 
denna punkt genomföras så snart som 
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möjligt.
Tolkning:
Inget i arbetsordningen hindrar det ansvariga 
utskottet från att i brådskande fall fatta beslut om 
lämpliga att kunna översända rekommendationen 
i rätt tid.
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Europaparlamentets beslut av den 31 januari 2008 om tolkning av artikel 19 i 
Europaparlamentets arbetsordning beträffande talmannens uppgifter (2008/2016(REG)) –
Betänkande Jo Leinen

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av skrivelsen av den 24 januari 2008 från ordföranden för utskottet för 
konstitutionella frågor,

– med beaktande av artikel 201 i arbetsordningen,

1. Europaparlamentet antar följande tolkning av artikel 19:

”De befogenheter som följer av artikel 19.1 omfattar befogenheten att avbryta överdriven 
användning av begäranden såsom ordningsfrågor, förfarandefrågor och röstförklaringar samt 
begäranden om särskild omröstning, delad omröstning och omröstning med namnupprop, i 
de fall då talmannen är övertygad om att dessa begäranden uppenbarligen är avsedda att 
åstadkomma, och kommer att resultera i, allvarliga och långvariga störningar av kammarens 
överläggningar eller av andra ledamöters utövande av sina rättigheter.”

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.
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Europaparlamentets beslut av den 2 september 2008 om tolkningen av artikel 182 i 
arbetsordningen om deltagande av ordförandena för underutskotten (2008/2075(REG)) –
Betänkande Mauro Zani

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av skrivelsen av den 22 juli 2008 från ordföranden för utskottet för 
konstitutionella frågor,

– med beaktande av artikel 201 i arbetsordningen,

1. Europaparlamentet beslutar att bifoga följande tolkning av artikel 182:

”Artikel 182.1 utgör inte hinder för ordföranden för huvudutskottet att låta ordförandena för 
underutskotten delta i arbetet i presidiet, eller att tillåta att de är ordförande vid debatter om 
de särskilda frågor som behandlas av de berörda underutskotten, förutsatt att detta sätt att 
förfara i sin helhet granskas och godkänns av presidiet”;

2. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och till kommissionen.
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Tolkning av artikel 179 i arbetsordningen (2008/2076(REG)) – Jo Leinen
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Europaparlamentets beslut av den 19 februari 2009 om tolkningen av artikel 47 och 
artikel 149.4 i arbetsordningen om förfarandet med associerade utskott respektive 
beslutförhet (2008/2327(REG)) – Betänkande Jo Leinen

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av skrivelserna av den 27 januari 2009 och av den 13 februari 2009 från 
ordföranden för utskottet för konstitutionella frågor,

– med beaktande av artikel 201 i arbetsordningen,

1. Europaparlamentet beslutar att bifoga följande tolkning av artikel 47:

”Vid granskningar av internationella avtal enligt artikel 83 får det förfarande med 
associerade utskott som avses i artikel 47 inte tillämpas på samtyckesförfarandet enligt 
artikel 75.”

2. Europaparlamentet beslutar att bifoga följande tolkning av artikel 149.4:

”4. Ledamöter som begärt ett fastställande av beslutförhet ska vara närvarande i plenisalen 
när denna begäran görs.”

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.
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BILAGA 1: Sammansättning av utskottet för konstitutionella frågor 

Jo LEINEN
Chairman (PSE, de)

Johannes 
VOGGENHUBER Anneli JÄÄTTEENMÄKI Dushana ZDRAVKOVA Timothy KIRKHOPE

1st VC (Verts/ALE, AT) 2nd VC (ALDE, FI) 3rd VC (PPE-DE, BG) 4th VP (PPE-DE, GB)

FULL MEMBERS (29 MEPS) SUBSTITUTES (26 MEPS)
PPE-DE(9) PPE-DE (9)
Jean-Luc DEHAENE (be) Elmar BROK (de)
Maria da Assunção ESTEVES (pt) Panayiotis DEMETRIOU (cy)
Martin KASTLER (de) Alain LAMASSOURE (fr)
Timothy KIRKHOPE (gb) Klaus-Heiner LEHNE (de)
Íñigo MÉNDEZ DE VIGO* (es) Georgios PAPASTAMKOS (gr)
Rihards PĪKS (lv) Sirpa PIETIKÄINEN (fi)
József SZÁJER (hu) Jacek PROTASIEWICZ (pl)
Riccardo VENTRE (it) Reinhard RACK (at)
Dushana ZDRAVKOVA (bg) György SCHÖPFLIN (hu)

PSE (7) PSE (7)
Enrique BARÓN CRESPO (es) Costas BOTOPOULOS (gr)
Richard Graham CORBETT* (gb) Catherine BOURSIER (fr)
Genowefa GRABOWSKA (pl) Carlos CARNERO GONZÁLEZ (es)
Aurelio JURI (sl) Klaus HÄNSCH (de)
Jo LEINEN (de) Bernard POIGNANT (fr)
Adrian SEVERIN (ro) Luis YAÑEZ-BARNUEVO GARCÍA (es)
Sérgio SOUSA PINTO (pt) Mauro ZANI (it)

ALDE (3) ALDE (0)
Andrew DUFF * (gb)
Anneli JÄÄTTEENMÄKI (fi)
 Andrzej WIELOWIEYSKI (pl)

UEN (1) UEN (1)
Brian CROWLEY* (ie) Bogdan PĘK (pl)

Verts/ALE (2) Verts/ALE (2)
Daniel Marc COHN-BENDIT (de) Monica FRASSONI (it)
Johannes VOGGENHUBER* (at) Gérard ONESTA (fr)

GUE/NGL (1) GUE/NGL (1)
 Sylvia-Yvonne KAUFMANN* (de) Luisa MORGANTINI (it)

IND/DEM (3) IND/DEM (3)
Bastiaan BELDER (nl) Trevor COLMAN (gb)
Hanne DAHL* (dk) Urszula KRUPA (pl)
Bernard WOJCIECHOWSKI (pl) Kathy SINNOTT (ie)

NI (3) NI (3)
Jim ALLISTER* (gb) Desislav CHUKOLOV (bg)
Andreas MÖLZER (at) Daniel HANNAN (gb)
Ashley MOTE (gb) Roger ELMER (gb)

* coordinators
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BILAGA 2: Sammanträden i utskottet för konstitutionella frågor 

2004

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Strasbourg Extraordinary 22/07 PE 346.919

Brussels Ordinary 26-27/07 PE 346.921

Brussels Ordinary 01-02/09 PE 347.281

Strasbourg Extraordinary 13/09 PE 347.282

Brussels Ordinary 29-30/09 PE 347.251

Brussels Ordinary 05-06/10 PE 347.283

Strasbourg Extraordinary 25/10 PE 349.913

Strasbourg Extraordinary 16/11 PE 353.285

Brussels Ordinary 25/11 PE 353.284

Brussels Ordinary 29/11 PE 353.266

2005

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 19-20/01 PE 353.478

Strasbourg Extraordinary 24/02 PE 355.480

Brussels Ordinary 14-15/03 PE 355.627

Brussels Ordinary 20-21/04 PE 357.715

Strasbourg Extraordinary 10/05 PE 357.895

Brussels Ordinary 24/05 PE 357.998

Brussels Extraordinary 02/06 PE 359.974

Strasbourg Extraordinary 06/06 PE 359.977

Brussels Ordinary 13-14/06 PE 360.035

Brussels Ordinary 13-14/07 PE 360.339

Brussels Ordinary 14-15/09 PE 364.742

Strasbourg Extraordinary 24/10 PE 367.619

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 367.628

Brussels Ordinary 23-24/11 PE 367.864

Brussels Ordinary 29/11 PE 367.997

Strasbourg Extraordinary 15/12 PE 367.998
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2006

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 367.999

Brussels Ordinary 21-22/02 PE 374.147

Brussels Ordinary 20-21/03 PE 374.377

Strasbourg Extraordinary 06/04 PE 372.115

Brussels Ordinary 24-25/04 PE 374.177

Brussels Ordinary 02-03/05 PE 374.417

Strasbourg Extraordinary 18/05 PE 374.310

Brussels Ordinary 22/06 PE 376.316

Strasbourg Extraordinary 03/07 PE 376.741

Brussels Ordinary 11-12/07 PE 376.575

Brussels Ordinary 11-12/09 PE 378.742

Brussels Ordinary 04-05/10 PE 380.724

Strasbourg Extraordinary 23/10 PE 380.865

Strasbourg Extraordinary 13/11 PE 382.263

Brussels Ordinary 22-23/11 PE 382.322

Strasbourg Extraordinary 11/12 PE 382.408

2007

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 22-23/01 PE 384.495

Brussels Ordinary 31/01 PE 384.494

Brussels Ordinary 28/02 - 01/03 PE 388.362

Brussels Ordinary 19-20/03 PE 390.641

Brussels Ordinary 10/04 PE 392.139

Brussels Ordinary 02/05 PE 392.164

Brussels Ordinary 16/05 PE 392.368

Strasbourg Extraordinary 21/05 PE 390.461

Brussels Ordinary 07/06 PE 391.963

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 392.179
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Strasbourg Extraordinary 09/07 PE 392.177

Brussels Ordinary 16-17/07 PE 393.963

Strasbourg Extraordinary 03/09 PE 398.300

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 394.152

Brussels Ordinary 01-02/10 PE 396.666

Strasbourg Extraordinary 22/10 PE 396.665

Strasbourg Extraordinary 12/11 PE 398.448

Brussels Ordinary 22/11 PE 398.482

Brussels Ordinary 19/12 PE 400.620

2008

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 23-24/01 PE 400.640

Brussels Ordinary 27-28/02 PE 404.512

Strasbourg Extraordinary 10/03 PE 404.513

Brussels Ordinary 25-26/06 PE 404.582

Brussels Ordinary 31/03 - 01/04 PE 404.705

Strasbourg Extraordinary 19/05 PE 407.611

Brussels Ordinary 26-27/05 PE 407.888

Brussels Ordinary 03/06 PE 407.912

Brussels Ordinary 23-24/06 PE 409.443

Brussels Ordinary 15-16/07 PE 409.688

Brussels Ordinary 10-11/09 PE 415.170

Brussels Ordinary 18/09 PE 413.938

Brussels Ordinary 06-07/10 PE 414.311

Strasbourg Extraordinary 20/10 PE 415.131

Brussels Ordinary 03-04/11 PE 416.604

Strasbourg Extraordinary 17/11 PE 416.642

Brussels Ordinary 01-02/12 PE 416.649
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2009

Place Observations Meeting’s dates Minutes’ number

Brussels Ordinary 21-22/01 PE 420.040

Brussels Ordinary 09-10/02 PE 423.676 (DE)

Strasbourg Extraordinary 09/03 PE 421.467 (FR)



DV\779820SV.doc 367/373 PE423.766v01-00

SV

BILAGA 3: Yttranden som utskottet för konstitutionella frågor har avgett till andra utskott
Title Rapporteur Procedure

2005 budget: section III - Commission Onesta - Verts/ALE 2004/2001(BUD)

Policy challenges and budgetary means of the enlarged Union 2007-2013 Voggenhuber - Verts/ALE 2004/2209(INI)

Promotion and protection of fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/2007(INI)

Implementation of the European Union’s information and communication strategy Kaufmann - GUE/NGL 2004/2238(INI)

2006 budget: section III - Commission Stubb - PPE-DE 2005/2001(BUD)

Citizenship of the Union - fourth report Berès - PSE 2005/2060(INI)

European Institute for Gender Equality Pahor - PSE 2005/0017(COD)

Citizens for Europe programme (2007-2013) Esteves - PPE-DE 2005/0041(COD)

European Union Agency for fundamental rights Guardans Cambó - ALDE 2005/0124(CNS)

Compliance with the Charter of Fundamental Rights in Commission legislative 
proposals: methodology for systematic and rigorous monitoring

Ventre - PPE-DE 2005/2169(INI)

Interinstitutional agreement on budgetary discipline and improvement of the 
budgetary discipline

Sousa-Pinto - PSE 2004/2099(ACI)

A Strategy for the simplification of the regulatory environment Reynaud - PSE 2006/2006(INI)

2007 budget: section III - Commission Carnero González - PSE 2006/2018(BUD)

White paper on a European Communication Policy Onesta - Verts/ALE 2006/2087(INI)

The future of the European Union’s own resources Carnero González - PSE 2006/2205(INI)
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Assessing Euratom - 50 years of European nuclear energy policy Voggenhuber - Verts/ALE 2006/2230(INI)

Establishment of the European Police Office (EUROPOL) Schöpflin - PPE-DE 2006/0310CNS

2008 Budget - section III Commission
2008 Budget - other sections

Piks - PPE-DE 2007/2019
2007/2019B(BUD)

Institutional and legal implications of the use of ‘soft law’ instruments Dimitrov P. - PPE-DE 2007/2028(INI)

The defence of the prerogatives of the European Parliament before the national 
courts

Leinen - Chairman 2007/2205(INI)

Budget 2009 - section III Commission Botopoulos - PSE 2008/2026(BUD)

Budget 2009 - other sections Botopoulos - PSE 2008/2026B(BUD)

The financial aspects of the Reform Treaty Lamassoure - PPE-DE 2008/2054(INI)

Better lawmaking 2006 pursuant to Article 9 of the Protocol on the application of 
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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BILAGA 4: Offentliga utfrågningar som utskottet för konstitutionella frågor
har anordnat under valperioden 

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 – European federalist
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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 dialogue with European organisations’ 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’ organisations
Human Rights and Democracy NGO Network
Eurostep & Solidar
European Women’s Lobby
EFAH / EFAP & EUROPA NOSTRA
CEPCMAF
Georges Lienard
Church and religious communities
Active Citizen Network
Panayiotis Demetriou
Margot Wallström


