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FÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag:

A. Ett akut problem för Europeiska unionen i dag är att medborgarna ifrågasätter dess 
legitimitet.

B. Alla unionens åtgärder bör vidtas i enlighet med rättsstatsprincipen.

C. I artikel 41 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastställs det 
att rätten till god förvaltning är en av medborgarnas grundläggande rättigheter.

D. Den kodex för god förvaltningssed som utarbetats av Europeiska ombudsmannen och 
godkänts av parlamentet den 6 september 20011 utgör ett bra underlag för den nya 
förordningen, och det gör även Europarådets rekommendation om god förvaltning.

1. Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar kommissionen att på grundval av 
artikel 298 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt förelägga parlamentet ett 
förslag till en förordning som fastställer miniminormer för kvalitet och 
förfarandegarantier som ska respekteras av alla unionens institutioner, organ, kontor och 
byråer.

– Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som 
ansvarigt utskott infoga följande rekommendationer i bilagan till resolutionsförslaget:

2. Förordningen bör fastställa en garanti och ange mer detaljerade förfaranderegler för att se 
till att de grundläggande principerna för god förvaltning respekteras, nämligen 
lagenlighet och rättssäkerhet, proportionalitet, opartiskhet och rättvisa, berättigade 
förväntningar samt jämlikhet. 

3. Europeiska unionens administration bör styras av serviceprincipen, vilket innebär att 
administrationen bör handla i en serviceanda gentemot medborgarna, exempelvis genom 
att tillhandahålla medborgarna den rådgivning de behöver och svara på deras frågor, ge 
motiveringar till beslut i skriftlig form och ange vilka möjligheter till rättslig prövning de 
berörda personerna har.

4. I de berörda förfarandereglerna bör institutionernas, organens, kontorens och byråernas 
allmänna skyldighet att handla inom skälig tid specificeras.

5. Förfarandereglerna måste i enlighet med artikel 41.2 a i stadgan om de grundläggande 
rättigheterna garantera att den berörda personen hörs innan enskilda åtgärder vidtas som 
påverkar honom eller henne på ett negativt sätt.

                                               
1 Europaparlamentets resolution av den 6 september 2001 om Europeiska ombudsmannens särskilda rapport till 
Europaparlamentet efter hans undersökning på eget initiativ av om de olika gemenskapsinstitutionerna och 
organen har antagit kodex för god förvaltningssed som är tillgänglig för allmänheten (EGT C 72 E, 21.3.2002, 
s. 331).
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6. Medborgarnas rätt till information bör tillämpas genom en regel enligt vilken 
institutionerna, organen, kontoren och byråerna är skyldiga att förse medborgarna med all 
den information de behöver för att försvara sina rättigheter, och vidare genom att ge dem 
den tillgång till handlingar som föreskrivs i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, 
rådets och kommissionens handlingar1, samt rätten att få tillgång till handlingar som 
berör dem; institutionerna, organen, kontoren och byråerna bör ha en skyldighet att föra 
register över sina dokument.

7. Eftersom varje medborgare enligt artikel 20.2 d i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt har rätt att uttrycka sig på ett av unionens officiella språk efter eget val när
de skriver till unionens administration bör det språk som används av institutionerna när 
de riktar sig till medborgarna vara tydligt och lätt att förstå.

                                               
1 EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.
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MOTIVERING

Det har redan gått två och ett halvt år sedan Lissabonfördraget trädde i kraft. Artikel 298 om 
god förvaltning är den enda av fördragets nya artiklar där inga åtgärder ännu har vidtagits. Det 
är nu hög tid att detta sker.

Medborgarnas tilltro till förvaltningen kan ökas genom att stifta en förvaltningslag som berör 
alla unionens institutioner, och som definierar den goda förvaltningen både i princip och i 
praktiken. Grunden för att utarbeta en sådan förordning ges i artikel 298 i Lissabonfördraget, 
där följande konstateras: ”När unionens institutioner, organ och byråer fullgör sina uppgifter 
ska de stödja sig på en öppen, effektiv och oberoende europeisk administration. Med 
beaktande av de tjänsteföreskrifter och anställningsvillkor som har antagits på grundval av 
artikel 336 ska Europaparlamentet och rådet genom förordningar i enlighet med det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet fastställa bestämmelser för detta ändamål.” 

I artikel 41 av Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna fastställs 
medborgarnas rätt till god förvaltning. Där anges att var och en har rätt att få sina 
angelägenheter behandlade opartiskt, rättvist och inom skälig tid av unionens institutioner, 
organ och byråer. Artikeln anger också varje medborgares rättighet att bli hörd, att få tillgång 
till de akter som angår honom eller henne, att få ersättning för skador och att vända sig till 
unionens institutioner på något av fördragens språk, samt förvaltningens skyldighet att 
motivera sina beslut. 

Denna förteckning över rättigheter och de instruktioner för god förvaltning som redan 
existerar bildar tillsammans en grund som bör användas för att utarbeta förslaget till 
förordning. Ett särskilt bra exempel på detta är den europeiska kodexen för god 
förvaltningssed som utarbetats av Europeiska ombudsmannen och som godkändes av 
Europaparlamentet 2001. Även Europarådets rekommendation om god förvaltning kan 
fungera som grund för förordningen. 

Förvaltningsförordningen bör omfatta alla EU:s institutioner, organ och byråer. Den kan 
emellertid inte gälla medlemsstaterna när de verkställer EU:s beslut. 

Legitimitet förutsätter att medborgarna har både tilltro till att de kan påverka EU:s politik 
genom ett demokratiskt beslutsförfarande, och förtroende för att EU:s förvaltning är rättvis 
och opartisk.

Att införa förvaltningsprocessen i en förordning skapar trygghet inte bara för medborgarna, 
utan också för unionens tjänstemän, som kan stödja sig på den i sin verksamhet. En lag om 
god förvaltning kan också bilda en grund för EU-domstolen i mål som berör unionens 
förvaltning.

För tillfället skiljer sig instruktionerna för förvaltningsprocessen mellan olika områden. Dessa 
områden innefattar bl.a. konkurrens-, regional- och konsumentpolitik. Problemen med dessa 
rättsakter är att de inte är enhetliga, utan utspridda över olika delar av EU-lagstiftningen. 

Öppenhet är ett centralt begrepp inom god förvaltning. Det är också den faktor som mest ökar 
förtroendet. Översynen av förordning 1049/2001 om tillgång till handlingar har varit under 
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behandling i Europaparlamentet och rådet i flera år. Det är uppenbart att den kommande 
förvaltningslagen bör följa det som fastslagits i denna förordning. I vissa fall bör den dock gå 
betydligt längre än förordningen. Kravet på att registrera handlingar finns till exempel inte i 
förordning 1049/2001, men det bör införas i förvaltningslagen.

Kodexen för god förvaltningssed, som utarbetats av Europeiska ombudsmannen, innehåller 
tanken om att EU:s institutioner bör följa serviceprincipen. Där uppges att tjänstemännens 
uppgift är att så långt som möjligt underlätta medborgarnas kommunikation med 
institutionerna. Detta förutsätter att medborgarnas frågor besvaras, att de får råd om vilken 
instans de ska vända sig till, och att de bemöts med respekt.

Ett av de största problemen som medborgarna upplever avseende EU:s förvaltning är det 
språk som används. Trots att det fastställs i fördraget att alla medborgare bör kunna 
kommunicera med institutionerna på ett av unionens officiella språk efter eget val, betyder 
detta inte att språket är förståeligt. Lagstiftnings- och kanslispråket blir ännu mer obegripligt 
när det översätts till andra språk. Användningen av klarspråk är något som institutionernas 
tjänstemän bör skolas i. 


