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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelsen af Lissabontraktaten for så vidt angår Europa-Parlamentet
(2013/2130(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til traktaten om den Europæiske Union og traktaten om den Europæiske 
Unions funktionsmåde,

– der henviser til sin afgørelse af 20. oktober 2010 om den reviderede rammeaftale om 
forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen1,

– der henviser til sin beslutning af 22. november 2012 om valg til Europa-Parlamentet i 
20142 og af 4. juli 2013 om forbedring af de praktiske retningslinjer for tilrettelæggelsen 
af valget til Europa-Parlamentet i 20143,

– der henviser til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og 
Kommissionen,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48 og artikel 119, stk. 2,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender og udtalelser 
fra Udvalget om International Handel, Retsudvalget og Udvalget om Borgernes 
Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A7-0000/2013), 

A. der henviser til, at uddybelsen af EU's demokratiske legitimitet i overensstemmelse med 
Lissabontraktaten bør udnyttes fuldt ud gennem proceduren frem til valget af formanden 
for Kommissionen og indsættelsen af Europa-Kommissionen, hvilket tilfører valget til 
Europa-Parlamentet en ny politisk dimension ved, at de europæiske politiske partier 
udpeger kandidater til embedet, og genskaber borgernes tilknytning ved at give dem 
mulighed for at stemme på en person efter eget valg;

B. der henviser til, at den valgte formand for den nye Kommission bør udnytte de beføjelser, 
som formanden tillægges i henhold til Lissabontraktaten, fuldt ud og træffe alle 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at den næste Kommission fungerer effektivt på 
trods af dens størrelse, der, som følge af Det Europæiske Råds beslutninger, ikke vil blive 
mindre, således som det er forudset i Lissabontraktaten;

C. der henviser til, at Kommissionens ansvar over for Parlamentet bør styrkes gennem EU's 
årlige og flerårlige programmer og ved at skabe symmetri mellem det flertal, der kræves 
ved valg af formand for Kommissionen og ved et mistillidsvotum; 

D. der henviser til, at Parlamentets rolle som dagsordensætter i forbindelse med lovgivning 
skal styrkes, og at princippet om, at Parlamentet og Rådet handler på lige fod i 
lovgivningsspørgsmål, som det er fastlagt i Lissabontraktaten, skal gennemføres fuldt ud; 

                                               
1 EUT C 70 af 8.3.2012, s. 98.
2 Vedtagne tekster, P7_TA(2012)0462.
3 Vedtagne tekster, P7_TA(2013)0323.
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E. der henviser til, at de eksisterende interinstitutionelle aftaler bør gennemgås og forbedres 
ved indsættelsen af den nye Kommission;

Kommissionens legitimitet og politiske ansvar 
(Indsættelse og afsættelse af Kommissionen)

1. understreger behovet for at styrke Kommissionens demokratiske legitimitet, 
uafhængighed og politiske rolle ved at skabe en mere direkte forbindelse mellem 
vælgernes valg og valget af formanden for Kommissionen; 

2. opfordrer indtrængende næste konvention til at genoverveje den måde, hvorpå formanden 
for Kommissionen vælges, for at styrke Kommissionens demokratiske legitimitet, 
herunder muligheden for et direkte valg;

3. bekræfter på ny, at alle europæiske politiske partier bør udnævne deres kandidater til 
posten som formand for Kommissionen i tilstrækkelig god tid forud for den planlagte dato 
for valget til Europa-Parlamentet; 

4. forventer, at kandidater til posten som formand for Kommissionen spiller en 
fremtrædende rolle i valgkampen forud for valget til Europa-Parlamentet gennem 
udbredelse og fremme af deres europæiske politiske partis politiske program i alle 
medlemsstater;

5. gentager sin opfordring til Det Europæiske Råd om rettidigt og inden valget at præcisere, 
hvordan det agter at respektere de europæiske borgeres valg i forbindelse med 
udnævnelsen af formanden for Kommissionen inden for rammerne af de høringer, der skal 
gennemføres mellem Parlamentet og Det Europæiske Råd i henhold til erklæring 11, der 
er knyttet til Lissabontraktaten som bilag;

6. anmoder om, at nogle medlemmer af næste Kommission vælges blandt nyvalgte 
medlemmer af Europa-Parlamentet; opfordrer medlemsstaternes regeringer til at tage 
behørigt hensyn til deres medborgeres stemmer, når de foreslår personer, der skal 
udnævnes til medlemmer af Kommissionen; 

7. mener, at den valgte formand for Kommissionen bør handle mere autonomt i processen 
med at vælge de andre medlemmer af Kommission; opfordrer medlemsstaternes 
regeringer til hver især at fremlægge en liste med mindst tre kandidater til hvervet som 
medlem af Europa-Kommissionen, som giver den valgte formand for Kommissionen 
mulighed for at vælge en af kandidaterne på listen; opfordrer indtrængende den nyvalgte 
formand for Kommissionen til over for medlemsstaternes regeringer at insistere på, at 
listen over kandidater til erhvervet som medlem af Kommissionen skal gøre ham i stand 
til at sikre en kønsmæssigt afbalanceret sammensætning af Europa-Kommissionen;

8. mener, i forlængelse af den politiske forståelse, der blev nået på mødet i Det Europæiske 
Råd den 11. og 12. december 2013, og efter Det Europæiske Råds afgørelse af 22. maj 
2013 vedrørende antallet af medlemmer i Europa-Parlamentet, at man bør overveje 
yderligere foranstaltninger med henblik på at få en mere effektiv Kommission, uden at 
dette berører retten til at udpege en kommissær pr. medlemsstat; 
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9. mener, at den løsning, der skal vedtages, i overensstemmelse med de gældende traktater 
kan omfatte oprettelsen af et rotationsprincip for kommissærer med portefølje og 
kommissærer uden portefølje for dermed at sikre relativ stabilitet med hensyn til antallet 
af og indholdet i porteføljerne og samtidig garantere, at alle medlemsstaters særlige 
forhold og interesser er repræsenteret på velafbalanceret vis i Kommissionens 
beslutningsproces; mener, at kommissærer uden portefølje inden for denne ramme bør 
deltage fuldt ud i beslutningsprocessen og kan varetage repræsentative pligter på vegne af 
Kommissionen på EU-plan;

10. understreger, at kandidaten til posten som formand for Kommissionen, efter at være blevet 
foreslået af Det Europæiske Råd som anført i stk. 2 i rammeaftalen om forbindelserne 
mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen, bør pålægges at forelægge de politiske 
retningslinjer for sin mandatperiode for Europa-Parlamentet, efterfulgt af en indgående 
udveksling af synspunkter, før Parlamentet vælger den foreslåede kandidat til posten som 
formand for Kommissionen;

11. opfordrer indtrængende den kommende indstillede formand i Kommissionen til at tage 
behørigt hensyn til de forslag og anbefalinger vedrørende EU-lovgivning, som Europa-
Parlamentet tidligere har fremsat på grundlag af initiativbetænkninger eller -beslutninger, 
som er blevet støttet af et bredt flertal af medlemmerne af Europa-Parlamentet, og som 
den tidligere Kommission på tilfredsstillende vis har fulgt op på ved slutningen af sin 
mandatperiode;

12. mener, at det flertal, der på nuværende tidspunkt kræves i henhold til artikel 234 i TEUF 
til et mistillidsvotum mod Kommissionen, bør forenkles, så der kun kræves et flertal af 
Europa-Parlamentets medlemmer;

Lovgivningsinitiativ og -aktivitet 
(Parlamentarisk kompetenceområde og kontrol)

13. er af den opfattelse, at selv om den overordnede vurdering af de interinstitutionelle 
forbindelser mellem Parlamentet og Kommissionen er positiv, er der stadig en række 
spørgsmål og mangler, der kræver yderligere opmærksomhed og handling; 

14. understreger, at indsatsen til fordel for effektivitet ikke må føre til lovgivning af en ringere 
kvalitet eller opgivelse af Parlamentets egne mål;

15. understreger, at udfordringen med gennemsigtighed er evigt aktuel og fælles for alle 
institutioner, inklusive i førstebehandlingsaftaler; bemærker, at Parlamentet har forsøgt at 
møde denne udfordring ved at vedtage nye udgaver af forretningsordenens artikel 70 og 
artikel 70a;

16. er bekymret over de problemer, der stadig findes i anvendelsen af den almindelige 
lovgivningsprocedure, især inden for rammerne af den fælles landbrugspolitik og den 
fælles fiskeripolitik og med hensyn til at bringe retsakterne under den tidligere tredje søjle 
i overensstemmelse med normhierarkiet i Lissabontraktaten og generelt med hensyn til 
den stigende asymmetri i gennemsigtigheden i Kommissionens deltagelse i det 
forberedende arbejde hos den lovgivende myndigheds to parter; understreger i den 
forbindelse betydningen af, at Rådets arbejdsmetoder tilpasses, så det bliver muligt for 
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repræsentanter for Europa-Parlamentet at deltage i nogle af Rådets møder, hvis dette er 
behørigt begrundet i henhold til princippet om et gensidigt loyalt samarbejde mellem 
institutionerne; 

17. anmoder Kommissionen om at udnytte den lovforberedende fase bedre, herunder især de 
værdifulde input, der indsamles på grundlag af grøn- og hvidbøger, og rutinemæssigt at 
informere Europa-Parlamentet på lige fod med Rådet om det forberedende arbejde, der 
udføres af dens tjenestegrene;

18. mener, at Parlamentet burde videreudvikle og gøre fuld brug af dets autonome struktur, 
når virkningen af alle væsentlige ændringer af det originale forslag fra Kommissionen 
vurderes;

19. beklager dybt, at selv om Kommissionen formelt opfylder sine forpligtelser ved, at den 
svarer på Parlamentets anmodninger om lovgivningsmæssige initiativer inden for tre 
måneder, har den ikke altid foreslået en reel og væsentlig opfølgning;

20. anmoder om, at Parlamentets initiativret i forbindelse med lovgivning anerkendes fuldt ud 
ved næste revision af traktaterne ved at gøre det obligatorisk for Kommissionen at følge 
op på alle anmodninger om lovgivningsforslag fra Parlamentet i henhold til artikel 225 i 
TEUF;

21. mener, at Kommissionens beføjelse til at trække forslag til retsakter tilbage bør begrænses 
til de tilfælde, hvor Parlamentet efter vedtagelsen af Parlamentets 
førstebehandlingsholdning accepterer, at forslaget som følge af ændrede forhold ikke 
længere er berettiget;

22. henleder opmærksomheden på behovet for at skelne korrekt mellem de væsentlige 
elementer i en retsakt, der skal fastlægges af den lovgivende myndighed i selve retsakten, 
og de forskellige ikkevæsentlige elementer i forbindelse med en retsakt, primært af 
teknisk art, der bør fastlægges ved hjælp af delegerede retsakter;

23. understreger betydningen af muligheden for at vælge mellem delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter med henblik på at tilgodese Europa-Parlamentets beføjelser og 
gentager sin anmodning til Kommissionen og Rådet om at nå til enighed med Parlamentet 
om fastsættelsen af kriterier for anvendelsen af artikel 290 og 291 i TEUF;

24. tilskynder Kommissionen til at inddrage Parlamentet tilstrækkeligt i de delegerede 
retsakters forberedende fase og at forsyne medlemsstaterne med alle relevante oplysninger 
i henhold til stk. 15 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og 
Kommissionen; 

25. anmoder Kommission om at respektere rammeaftalen om, at Parlamentets eksperter skal 
have adgang til Kommissionens ekspertmøder, ved at forhindre, at de bliver slået sammen 
med møderne i komitologiudvalgene;
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Internationale forbindelser
(Parlamentarisk kompetenceområde og kontrol)

26. bemærker, at afvisningen af SWIFT-aftalen var det første eksempel på, at Parlamentet har 
gjort brug af sine nye beføjelser;

27. kræver, at Parlamentet får fuldstændige og korrekte oplysninger i alle faser af proceduren 
for indgåelse af internationale aftaler for at sikre, at Parlamentet kan træffe sin endelige 
afgørelse på grundlag af omfattende viden om aftalegenstanden;

28. fremhæver behovet for at sikre, at Parlamentet virkelig er i stand til at udtale sig på et 
informeret grundlag om forhandlingsmandaterne; 

29. bekræfter på ny behovet for, at Parlamentet vedtager de nødvendige foranstaltninger med 
henblik på at overvåge gennemførelsen af internationale aftaler;

Konstitutionel dynamik
(Interinstitutionelle forbindelser og interinstitutionelle aftaler)

30. understreger, at Kommissionen i henhold til artikel 17, stk. 1, i TEU skal tage initiativer 
med henblik på at opnå interinstitutionelle aftaler om EU's årlige og flerårlige 
programmer; henleder opmærksomheden på behovet for at inddrage Parlamentet og Rådet 
i forberedelsen af Kommissionens årlige arbejdsprogram og understreger betydningen af 
at sikre en realistisk og pålidelig programplanlægning, som kan gennemføres effektivt og 
danne grundlag for den interinstitutionelle planlægning;

31. mener, at den rammeaftale, der er indgået mellem Parlamentet og Kommissionen, og 
jævnlige opdateringer af denne, er afgørende i forhold til at styrke og udvikle et 
struktureret samarbejde mellem de to institutioner; 

32. glæder sig over, at den rammeaftale, der blev vedtaget i 2010, har styrket Kommissionens 
politiske ansvar over for Parlamentet betydeligt;

33. understreger, at reglerne om dialog og adgang til oplysninger giver mulighed for en mere 
omfattende parlamentarisk undersøgelse af Kommissionens aktiviteter, hvilket sikrer, at 
Kommissionen behandler Parlamentet på lige fod med Ministerrådet;

34. bemærker, at visse bestemmelser i den nuværende rammeaftale kan forbedres; foreslår, at 
det afgående Parlament fastlægger den generelle linje og forhandlingsprioriteterne for den 
videre forhandling om rammeaftalen, således at det kommende Parlament kan tage 
sådanne forslag med i sine overvejelser;

35. mener, at dette mandat fuldt ud bør udforske mulighederne i de nuværende traktater for at 
styrke den udøvende myndigheds politiske ansvarlighed og strømline de eksisterende 
bestemmelser vedrørende lovgivningsmæssigt og politisk samarbejde;

36. minder om, at der i lyset af de erfaringer, man har indhøstet i denne valgperiode, er brug 
for en opdatering af en række tekniske spørgsmål om f.eks. delegerede retsakter, 
gennemførelsesforanstaltninger, konsekvensanalyse, behandling af lovgivningsinitiativer 
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og parlamentariske spørgsmål; 

37. beklager, at dets mange opfordringer til at genforhandle den interinstitutionelle aftale af 
2003 om bedre lovgivning med det formål at tage højde for de lovgivningsmæssige 
rammer, der er indført med Lissabontraktaten, samt konsolidere den nuværende bedste 
praksis og opdatere aftalen i overensstemmelse med dagsordenen for intelligent 
lovgivning, er forblevet ubesvarede; 

38. anmoder Ministerrådet om at tilkendegive sin holdning til muligheden for at indgå i en 
trilateral aftale med Parlamentet og Kommissionen med det formål at gøre yderligere 
fremskridt med de tekniske spørgsmål, der allerede henvises til i den interinstitutionelle 
aftale om bedre lovgivning, i den bilaterale aftale mellem Parlamentet og Ministerrådet og 
delvist i rammeaftalen;

39. mener, at forhold, der udelukkende berører forbindelserne mellem Parlamentet og 
Kommissionen, fortsat bør være genstand for en bilateral rammeaftale, uden at dette 
berører indgåelsen af en trepartsaftale, der omfatter Parlamentet, Kommissionen og Rådet; 
understreger, at Parlamentet ikke vil stille sig tilfreds med mindre end de resultater, der 
kan opnås med den eksisterende rammeaftale; 

40. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.
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BEGRUNDELSE

Formålet med denne betænkning er at foretage en vurdering af gennemførelsen af 
Lissabontraktaten, hvor det især er følgerne af de centrale ændringer, den har indført i forhold 
til de interinstitutionelle forbindelser mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen, siden 
dens ikrafttrædelse, der analyseres. 

Ordføreren lægger i denne forbindelse og under hensynstagen til, at Lissabontraktaten søger at 
styrke EU's demokratiske tilgang, ud med at understrege behovet for at skabe en mere direkte 
forbindelse mellem vælgernes valg og valget af formand for Kommissionen. Selv om 
Lissabontraktaten ikke har ændret ved Kommissionens rolle som drivkraft for den europæiske 
indsats, har Kommissionen i praksis mistet noget af sin politiske indflydelse inden for EU's 
institutionelle arkitektur over de sidste fire år. En sådan svækkelse af Kommissionens 
beføjelser er i vid udstrækning forbundet med den økonomiske og finansielle krise, der virker 
til fordel for Det Europæiske Råds indgriben og myndighed og begunstiger den 
mellemstatslige tilgang til skade for fællesskabsmetoden.

Styrkelsen af den europæiske integration og beskyttelsen af fællesskabsmetoden kræver en 
stærkere Kommission, der spiller en væsentlig rolle i EU's institutionelle system, og det er 
derfor yderst vigtigt at overveje alle mulige løsninger med henblik på at styrke dens 
demokratiske legitimitet, politiske indflydelse og effektivitet, enten i henhold til eksisterende 
traktater eller i forbindelse med en fremtidig revision af sådanne traktater.

I henhold til de nuværende traktater og med henblik på valget til Europa-Parlamentet i 2014 
støtter ordføreren forslaget om, at de europæiske politiske partier skal kunne udpege 
kandidater til Kommissionens formandskab. Ordføreren mener dog, at dette spørgsmål om 
Kommissionens legitimitet bør analyseres grundigt i forbindelse med en fremtidig revision af 
traktaterne. Uanset om man foretrækker en parlamentarisk model eller en præsidentiel tilgang 
med direkte valg af formanden for Kommissionen, mener ordføreren i denne forbindelse, og 
uden at dette berører styrkelsen af Parlamentets kontrolbeføjelser, at man bør undgå en 
omfattende parlamentarisering af systemet, og at man bør holde sig princippet om magtens 
deling for øje. Derfor og for at styrke Parlamentets kontrolbeføjelser fremsættes der i 
betænkningen forslag om, at det flertal, der på nuværende tidspunkt kræves iht. TEUF's 
artikel 234 til et mistillidsvotum mod Kommission, reduceres, at kandidaten til posten som 
formand for Kommissionen skal fremlægge sit politiske program for Europa-Parlamentet, og 
at der fokuseres på betydningen af EU's årlige og flerårlige programmer. For at undgå den 
omfattende parlamentarisering af systemet mener ordføreren samtidig, at formanden for 
Kommissionen i henhold til princippet om deling af magten bør være mere uafhængig med 
hensyn til sit valg af embedsmænd, og at formanden ikke bør tvinges til at anmode sine 
kommissionærer om at træde tilbage. Betænkningen indeholder derfor ingen henvisning til 
mistillidsvotummet mod individuelle kommissionærer. 

Hvad angår Kommissionens effektivitet, og eftersom den planlagte reducering af 
Kommissionens størrelse i henhold til artikel 17, stk. 5, i TEU som følge af den afgørelse, der 
er truffet af Det Europæiske Råd på anmodning fra den irske regering, ikke længere har 
virkning i 2014, foreslår ordføreren, at der oprettes et fuldkommen ligeligt rotationsprincip 
mellem kommissionærer med portefølje og kommissionærer uden portefølje, hvor den 
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demografiske og geografiske spredning i samtlige medlemsstater afspejles. Dette princip ville 
forbedre Kommissionens funktionsmåde ved at sikre en relativ stabilitet med hensyn til 
antallet af og indholdet i porteføljerne og lette de interne koordineringsprocedurer og samtidig 
garantere, at der tages højde for alle medlemsstaters særlige forhold og interesser i de 
beslutninger, som Kommissionen træffer; I den forbindelse bør alle kommissionærer fortsat 
have samme retlige status, og kommissionærer uden porteføljes ret til at deltage i 
beslutningsprocessen bør anerkendes fuldt ud.

Desuden og under hensynstagen til, at Lissabontraktaten har styrket Europa-Parlamentets rolle 
betydeligt ved at give det vigtige nye beføjelser med hensyn til EU-lovgivning og 
internationale aftaler, foretager ordføreren en vurdering af Parlamentets og Kommissionens 
præstation og deres samspil inden for disse områder. I den forbindelse konkluderer 
ordføreren, at selv om Parlamentet har formået at få anerkendt sine nye beføjelser og sin rolle 
som ansvarlig medlovgiver, og selv om der er gjort vigtige fremskridt med hensyn til 
Parlamentets forbindelser med Kommissionen, er der stadig en række spørgsmål og mangler, 
navnlig hvad angår udveksling af oplysninger, delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter, konsekvensanalysen, behandlingen af lovgivningsinitiativer og de 
parlamentariske forespørgsler, der kræver yderligere opmærksomhed og handling.

Endelig indeholder betænkningen, idet der tages højde for princippet om gensidigt loyalt 
samarbejde mellem institutionerne, en række anbefalinger vedrørende en revision af 
rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, og 
opfordrer Rådet til at deltage i en særskilt trilateral aftale med Parlamentet og Kommissionen 
med det formål at arbejde videre med tekniske spørgsmål, hvilket indtil nu har været fastsat i 
den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, i den bilaterale aftale mellem Parlamentet 
og ministerrådet og delvist i rammeaftalen. 


