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FORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende 
udvalg, til:

– at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

A. der henviser til, at det i dag er et presserende problem for EU, at borgerne sætter 
spørgsmålstegn ved Unionens legitimitet;

B. der henviser til, at alle Unionens handlinger skal overholde retsstatsprincippet;

C. der henviser til, at retten til god forvaltning er anerkendt som en grundlæggende rettighed 
for unionsborgerskab i artikel 41 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende 
rettigheder;

D. der henviser til, at adfærdskodeksen for god forvaltningsskik, som er udarbejdet af Den 
Europæiske Ombudsmand og godkendt af Parlamentet den 6. september 20011, udgør et 
godt grundlag for den nye forordning, hvilket også gælder for Europarådets henstilling om 
god forvaltningsskik;

1. opfordrer Kommissionen til på baggrund af artikel 298 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde at fremsætte forslag om en forordning om fastlæggelse af 
minimumsstandarder for kvaliteten og proceduremæssige garantier, som skal overholdes 
af alle Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer;

– at optage følgende henstillinger i bilaget til det beslutningsforslag, det vedtager:

2. påpeger, at der i forordningen bør fastsættes en garanti og fastlægges mere detaljerede 
procedureregler til sikring af, at de grundlæggende principper om god forvaltningsskik 
overholdes, dvs. lovlighed og retssikkerhed, proportionalitet, uvildighed og rimelighed, 
berettiget forventning og lighed;

3. minder om, at EU's forvaltning bør være baseret på serviceprincippet, hvilket vil sige, at 
forvaltningen bør fungere i en ånd af service til borgerne, f.eks. ved at yde borgerne den 
rådgivning, de har brug for, besvare deres spørgsmål, meddele dem årsagerne til de 
vedtagne beslutninger på skrift og oplyse, hvilke klagemuligheder alle berørte personer 
har;

4. henviser til, at det i de relevante procedureregler bør præciseres, at institutionerne, 
organerne, kontorerne og agenturerne generelt har pligt til at handle inden for en rimelig 
tidsfrist;

                                               
1 Europa-Parlamentets beslutning af 6. september 2001 om Den Europæiske Ombudsmands særlige beretning 

til Europa-Parlamentet efter Ombudsmandens eget initiativ til at undersøge, om der i de forskellige 
fællesskabsinstitutioner og -organer findes en adfærdskodeks for god forvaltningsskik, og om offentligheden 
har adgang hertil (EFT C 72 E af 21.3.2002, s. 331).
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5. erindrer om, at det i procedurereglerne i henhold til artikel 41, stk. 2, litra a), i charteret 
om grundlæggende rettigheder skal garanteres, at den berørte person bliver hørt før 
gennemførelsen af enhver individuel foranstaltning, som vil være til ulempe for den 
pågældende person;

6. henviser til, at borgernes ret til oplysninger bør realiseres gennem en regel, der forpligter 
institutionerne, organerne, kontorerne og agenturerne til at forsyne borgerne med alle de 
oplysninger, de har brug for til at gøre deres rettigheder gældende, og endvidere ved at 
give dem adgang til dokumenter i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og 
Kommissionens dokumenter1 samt ret til indsigt i egne oplysninger, og institutionerne, 
organerne, kontorerne og agenturerne bør have pligt til at føre register over deres 
dokumenter;

7. påpeger, at da alle borgere i henhold til artikel 20, stk. 2, litra d), i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde har ret til at kommunikere på et af EU's officielle 
sprog efter eget valg i korrespondancen med Unionens forvaltning, bør institutionerne 
henvende sig til borgerne på et tydeligt og letforståeligt sprog.

                                               
1 EFT L 145 af 31.5.2001, s. 43.
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BEGRUNDELSER

Der er allerede gået to et halvt år siden Lissabontraktatens ikrafttræden. Artikel 298 om god 
forvaltning er den eneste af traktatens nye artikler, på hvis grundlag Kommissionen endnu 
ikke har iværksat foranstaltninger. Nu er det på høje tid.

Tilliden til forvaltningen kan øges afgørende ved at vedtage en forvaltningslov, der gælder for 
alle EU's institutioner, og som definerer principper og praksisser for god forvaltning. Artikel 
298 i Lissabontraktaten udgør grundlaget for udarbejdelsen af en sådan forordning, idet den 
fastslår, at "Under udførelsen af deres opgaver støtter Unionens institutioner, organer, 
kontorer og agenturer sig på en åben, effektiv og uafhængig europæisk forvaltning. Under 
overholdelse af vedtægten og de ansættelsesvilkår, der vedtages på grundlag af artikel 336, 
fastsætter Europa-Parlamentet og Rådet ved forordning efter den almindelige 
lovgivningsprocedure bestemmelser med henblik herpå."

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder definerer i artikel 41 
borgernes ret til en god forvaltning. Ifølge artiklen har enhver ret til, at EU's organer og 
agenturer behandler en borgers sag upartisk, rimeligt og inden for en rimelig frist. Artiklen 
registrerer derudover retten til at blive hørt, aktindsigt i dokumenter vedrørende borgeren selv, 
retten skadeserstatning og retten til at henvende sig til EU's organer på et af traktatsprogene 
og forvaltningsorganernes pligt til at begrunde sine beslutninger. 

Denne liste over rettigheder tillige med de eksisterende retningslinjer for god forvaltning 
danner grundlag for, at et forslag til en forordning kan udarbejdes. Et godt eksempel er især 
Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik, udarbejdet af Den Europæiske 
Ombudsmand og godkendt af Europa-Parlamentet i 2001. Også Rådets anbefalinger 
vedrørende god forvaltning kan fungere som kilde til forordningen.

Forvaltningsforordningen skal dække alle EU's institutioner, organer og agenturer. Den kan 
dog ikke vedrøre medlemsstaterne i forbindelse med deres gennemførelse af EU's 
beslutninger.

Legitimiteten forudsætter såvel borgernes tro på, at de i en demokratisk beslutningsproces kan 
påvirke den politik, EU fører, som tillid til EU's forvaltnings rimelighed og upartiskhed.

En indskrivning af forvaltningsmetoderne i forordningen vil skabe sikkerhed ikke kun for 
borgerne, men også for EU's embedsmænd, som kan støtte sig til den i deres virke. En lov om 
god forvaltning udgør også grundlaget for EU-Domstolen i dens arbejde med sager 
vedrørende EU's forvaltning.

Der findes også på nuværende tidspunkt sektorspecifikke retningslinjer, som vedrører 
forvaltningsmetoder. Disse findes bl.a. på de konkurrence-, regional- og forbrugerpolitiske 
områder. Problemet med disse retsakter er, at de er spredt ud over forskellige dele af EU-
lovgivningen, og de er ikke ensrettet.

Åbenhed er en central del af en god forvaltning. Det er også den vigtigste faktor, når det 
gælder om at øge tilliden. Opdateringen af forordning 1049/2001 om aktindsigt i dokumenter 
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har allerede været til behandling i Europa-Parlamentet og i Rådet i flere år. Det er klart, at den 
kommende forvaltningslov skal overholde bestemmelserne i denne forordning. Der er dog på 
nogle punkter grund til at gå klart længere end forordningen. F.eks. bør kravet om registrering 
af dokumenter, hvilket forordning 1049/2001 ikke indeholder, føres ind i forvaltningsloven.

Den Europæiske Kodeks for God Forvaltningsskik, udarbejdet af Den Europæiske 
Ombudsmand, rummer tanken om, at man i forvaltningen af EU's institutioner burde anvende 
serviceprincippet. Ifølge dette er det en embedsmands opgave at hjælpe borgerne så godt som 
muligt i deres kontakt med institutionerne. Dette forudsætter, at borgernes spørgsmål 
besvares, at det forklares for dem, hvor de skal henvende sig, og at man forholder sig 
respektfuldt til dem. 

Et af de største problemer, som borgerne oplever ved EU's forvaltning, er dens sprog. Selv om 
traktaten fastslår, at borgerne skal kunne kommunikere med institutionerne på et hvilket som 
helst af EU's officielle sprog, betyder dette stadig ikke, at sproget er forståeligt. Lov- og 
bureaukratsprogets krinkelkroge bliver endnu mere uforståelige, når de oversættes til andre 
sprog. Brug af forståeligt sprog er noget, som institutionernes embedsmænd burde få 
undervisning i.


