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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomförandet av Lissabonfördraget med avseende på Europaparlamentet
(2013/2130(INI)) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionen och fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt,

– med beaktande av sitt beslut av den 20 oktober 2010 om översynen av ramavtalet om 
förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen1,

– med beaktande av sina resolutioner av den 22 november 2012 om valet till 
Europaparlamentet 20142 och av den 4 juli 2013 om den praktiska organisationen i 
samband med valet till Europaparlamentet 20143,

– med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
kommissionen,

– med beaktande av artiklarna 48 och 119.2 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor och yttrandena 
från utskottet för internationell handel, utskottet för rättsliga frågor och utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A7-0000/2013), och av 
följande skäl:

A. Fördjupningen av Europeiska unionens demokratiska legitimitet bör utnyttjas fullständigt, 
såsom föreskrivs i Lissabonfördraget, genom det förfarande som leder till valet av 
kommissionens ordförande och tillsättningen av kommissionen, vilket ger valet till 
Europaparlamentet en ny politisk dimension genom att de europeiska politiska partierna 
utser kandidater till den posten och gör medborgarna delaktiga genom att de också kan 
rösta på en person efter eget val. 

B. Den valda ordföranden för den nya kommissionen bör fullt ut utnyttja sina befogenheter 
enligt Lissabonfördraget och vidta alla lämpliga åtgärder för att nästa kommission ska 
fungera effektivt trots sin storlek, som på grund av Europeiska rådets beslut inte kommer 
att minska på det sätt som förutsetts i Lissabonfördraget.

C. Kommissionens ansvarighet gentemot parlamentet bör stärkas genom unionens årliga och 
fleråriga programplanering men även genom att det skapas symmetri mellan de 
majoriteter som krävs för valet av kommissionens ordförande och för förslag till 
misstroendevotum.

                                               
1 EUT C 70, 8.3.2012, s. 98.
2 Antagna texter, P7_TA(2012)0462,
3 Antagna texter, P7_TA(2013)0323.
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D. Parlamentets uppgift att bestämma dagordningen i lagstiftningsfrågor behöver stärkas, och 
principen att parlamentet och rådet agerar på lika villkor i lagstiftningsfrågor, vilket 
föreskrivs i Lissabonfördraget, bör genomföras fullt ut.

E. I samband med tillsättandet av den nya kommissionen bör befintliga interinstitutionella 
avtal ses över och förbättras.

Kommissionens legitimitet och politiska ansvarighet
(Tillsättande och avsättande av kommissionen)

1. Europaparlamentet betonar behovet att stärka kommissionens demokratiska legitimitet, 
oberoende och politiska roll genom att koppla valet av kommissionsordförande mer direkt 
till väljarnas röst.

2. Europaparlamentet uppmanar med eftertryck nästa konvent att tänka om när det gäller hur 
kommissionens ordförande väljs, i syfte att stärka kommissionens demokratiska 
legitimitet, och även överväga möjligheten till direktval.

3. Europaparlamentet bekräftar på nytt att alla europeiska politiska partier bör utse sina 
kandidater till posten som kommissionsordförande i tillräckligt god tid före det planerade 
valet till Europaparlamentet.

4. Europaparlamentet förväntar sig att kandidaterna till posten som kommissionsordförande 
spelar en betydande roll i kampanjen inför valet till Europaparlamentet genom att i alla 
medlemsstater distribuera och främja sitt europeiska politiska partis program.

5. Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till Europeiska rådet att i god tid före valet 
klargöra hur det avser att ta hänsyn till EU-medborgarnas val vid utnämningen av 
kommissionens ordförande, inom ramen för samråd som ska genomföras mellan 
parlamentet och Europiska rådet enligt förklaring nr 11 som fogats till Lissabonfördraget.

6. Europaparlamentet begär att vissa ledamöter i nästa kommission ska väljas bland de 
nyvalda ledamöterna av Europaparlamentet. Parlamentet uppmanar medlemsstaternas 
regeringar att noga beakta sina landsmäns röster när de föreslår kandidater till ledamöter 
av kommissionen.

7. Europaparlamentet anser att kommissionens valda ordförande bör agera mer självständigt 
under valet av övriga ledamöter till kommissionen. Parlamentet uppmanar 
medlemsstaternas regeringar att var och en föreslå en lista med minst tre kandidater till 
posten som kommissionsledamot, så att den valda ordföranden kan välja en av 
kandidaterna från listan. Parlamentet vädjar till den nyvalda kommissionsordföranden att 
insistera hos medlemsstaternas regeringar på att listan med kandidater till posten som 
kommissionsledamot måste göra det möjligt att trygga en jämn könsfördelning i 
kommissionen. 

8. Efter det politiska samförstånd som uppnåddes vid Europeiska rådets möte den 11 och 
12 december 2013, och till följd av Europeiska rådets beslut den 22 maj 2013 om antalet 
ledamöter i Europeiska kommissionen, anser Europaparlamentet att ytterligare åtgärder 
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bör planeras för att kommissionen ska fungera bättre, utan att det påverkar rätten att 
utnämna en kommissionsledamot per medlemsstat.

9. Europaparlamentet anser att lösningen enligt de gällande fördragen kan innefatta ett 
roterande system med kommissionsledamöter med portfölj och kommissionsledamöter 
utan portfölj, vilket kan ge en relativ stabilitet när det gäller antalet och innehållet i 
portföljerna, och samtidigt garantera att det råder jämvikt mellan samtliga medlemsstaters 
särdrag och intressen i kommissionens beslutsprocess. Parlamentet anser att 
kommissionsledamöter utan portfölj inom denna ram fullt ut bör delta i beslutsprocessen 
och åta sig representationsuppdrag för kommissionen på europeisk nivå.

10. Europaparlamentet betonar att kandidaten till ordförande för kommissionen, såsom anges i 
punkt 2 i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen, bör 
uppmanas att efter att ha utnämnts av Europeiska rådet inför Europaparlamentet lägga 
fram de politiska riktlinjerna för sitt uppdrag, följt av en omfattande diskussion, innan 
parlamentet väljer den föreslagna kandidaten till ordförande för kommissionen.

11. Europaparlamentet uppmanar nästa nominerade kommissionsordförande att ta vederbörlig 
hänsyn till de förslag och rekommendationer till EU-lagstiftning som tidigare lämnats av 
parlamentet på grundval av betänkanden på eget initiativ eller resolutioner som fått stöd 
av en bred majoritet av parlamentets ledamöter och som den tidigare kommissionen på ett 
tillfredsställande sätt har följt upp i slutet av sin mandatperiod.

12. Europaparlamentet anser att den majoritet som för närvarande krävs enligt artikel 234 i 
EUF-fördraget för ett misstroendevotum mot kommissionen bör förenklas vid en framtida 
översyn av fördragen så att det endast krävs majoritet bland Europaparlamentets 
ledamöter.

Lagstiftningsinitiativ och verksamhet
(Parlamentets behörighet och granskning)

13. Europaparlamentet anser att den övergripande bedömningen av de interinstitutionella 
förbindelserna mellan parlamentet och kommissionen är positiv, men att det fortfarande 
finns ett antal frågor och brister som kräver närmare uppmärksamhet och åtgärder.

14. Europaparlamentet betonar att strävan efter effektivitet inte får innebära sämre 
lagstiftningskvalitet eller att parlamentets egna målsättningar ges upp.

15. Europaparlamentet framhåller att utmaningen med öppenhet alltid är närvarande och 
gemensam för alla institutioner, även vid överenskommelser vid första behandlingen.
Parlamentet har försökt att bemöta denna utmaning genom att anta de nya artiklarna 70 
och 70a i sin arbetsordning.

16. Europaparlamentet oroas av de problem som fortfarande föreligger när det gäller att 
tillämpa det ordinarie lagstiftningsförfarandet, särskilt inom ramen för den gemensamma 
jordbrukspolitiken och den gemensamma fiskeripolitiken och när det gäller att anpassa 
rättsakterna i den tidigare tredje pelaren till normhierarkin i Lissabonfördraget, och rent 
allmänt när det gäller den fortsatta ”asymmetrin” beträffande öppenheten kring 
kommissionens delaktighet i förberedelsearbetet inom den lagstiftande maktens två 
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grenar. Parlamentet betonar i det sammanhanget betydelsen av att rådets arbetsmetoder 
anpassas så att parlamentets företrädare har möjlighet att delta i vissa av dess möten när 
det är vederbörligen motiverat, enligt principen om lojalt samarbete mellan 
institutionerna.

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att bättre utnyttja skedet före lagstiftningen, 
framför allt de värdefulla uppgifter som samlas in på grundval av grön- och vitböcker, och 
rutinmässigt informera Europaparlamentet om sitt förberedande arbete, på samma villkor 
som för rådet.

18. Europaparlamentet anser att parlamentet bör vidareutveckla och fullt ut använda sin 
självständiga struktur för att bedöma effekten av alla större förändringar eller ändringar av 
kommissionens ursprungliga förslag.

19. Europaparlamentet beklagar djupt att kommissionen, som visserligen formellt fullgör sitt 
ansvar genom att inom tre månader besvara parlamentets krav på lagstiftningsinitiativ, 
inte alltid har föreslagit en verklig och betydande uppföljning.

20. Europaparlamentet kräver att parlamentets rätt till lagstiftningsinitiativ vid nästa översyn 
av fördragen erkänns fullt ut, genom att det blir obligatoriskt för kommissionen att följa 
upp alla krav på lagstiftningsförslag från parlamentet enligt artikel 225 i EUF-fördraget.

21. Europaparlamentet anser att kommissionens befogenhet att dra tillbaka 
lagstiftningsförslag vid nästa översyn av fördragen bör begränsas till de fall då 
parlamentet, efter att dess ståndpunkt antagits vid första behandlingen, instämmer i att 
förslaget inte längre är motiverat på grund av förändrade omständigheter.

22. Europaparlamentet fäster uppmärksamheten på behovet att korrekt skilja mellan de 
väsentliga delarna i en lagstiftningsakt, vilka måste fastställas av den lagstiftande makten i 
själva lagstiftningsakten, och mellan de olika icke väsentliga delarna i anslutning till ett 
lagstiftningsinstrument, huvudsakligen av teknisk art, vilka bör fastställas med hjälp av 
delegerade akter.

23. Europaparlamentet betonar betydelsen av valet mellan delegerade akter och 
genomförandeakter utifrån synvinkeln att skydda parlamentets rättigheter, och upprepar 
sin begäran till kommissionen och rådet om att komma överens med parlamentet om 
kriterierna för tillämpning av artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget.

24. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på lämpligt sätt involvera parlamentet i 
förberedelsefasen för de delegerade akterna och förse ledamöterna med all relevant 
information, enligt punkt 15 i ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet 
och kommissionen.

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att respektera ramavtalet rörande tillträde för 
parlamentets experter till kommissionens expertmöten genom att förhindra att dessa slås 
samman med mötena i kommittésystemets kommittéer.

Internationella relationer
(Parlamentets behörighet och kontroll)
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26. Europaparlamentet noterar att den första gången parlamentet använde sig av sina nyligen 
förvärvade befogenheter var när Swift-avtalet avvisades.

27. Europaparlamentet kräver att bli fullständigt och korrekt informerat på alla stadier i 
förfarandet med att ingå internationella avtal, så att parlamentet kan fatta sitt slutgiltiga 
beslut med fullständig kännedom om frågan.

28. Europaparlamentet betonar behovet att se till att parlamentet verkligen får möjlighet att 
lämna ett väl underbyggt yttrande om förhandlingsmandaten.

29. Europaparlamentet bekräftar på nytt behovet att parlamentet antar de åtgärder som krävs 
för att övervaka genomförandet av internationella avtal.

Konstitutionell dynamik
(Interinstitutionella förbindelser och interinstitutionella avtal)

30. Europaparlamentet betonar att kommissionen enligt artikel 17.1 i EU-fördraget ska ta 
initiativ till interinstitutionella avtal om unionens årliga och fleråriga programplanering.
Parlamentet framhåller behovet att involvera parlamentet och rådet i förberedelserna av 
kommissionens årliga arbetsprogram, och betonar betydelsen av att trygga en realistisk 
och tillförlitlig programplanering som kan genomföras effektivt och utgöra grunden för 
interinstitutionell planering.

31. Europaparlamentet anser att det ramavtal som slutits mellan parlamentet och 
kommissionen tillsammans med sina regelbundna uppdateringar är grundläggande för att 
stärka och utveckla ett strukturerat samarbete mellan de båda institutionerna.

32. Europaparlamentet välkomnar att ramavtalet, som antogs 2010, avsevärt stärkte 
kommissionens politiska ansvarighet gentemot parlamentet.

33. Europaparlamentet understryker att reglerna om dialog och tillgång till information 
möjliggör en mer omfattande parlamentarisk granskning av kommissionens verksamhet 
och säkerställer att kommissionen behandlar parlamentet på samma villkor som 
ministerrådet.

34. Europaparlamentet noterar att vissa bestämmelser i det nuvarande ramavtalet skulle kunna 
förbättras. Parlamentet föreslår att det avgående parlamentet antar den allmänna linjen och 
förhandlingsprioriteringar för den vidare förhandlingen om ramavtalet, så att dessa förslag 
kan behandlas av det tillträdande parlamentet.

35. Europaparlamentet anser att detta mandat fullt ut bör utforska möjligheterna i de 
nuvarande fördragen att stärka den verkställande maktens politiska ansvarighet och 
rationalisera befintliga bestämmelser om politiskt samarbete och samarbete på 
lagstiftningsområdet. 

36. Europaparlamentet erinrar om att ett antal tekniska frågor, såsom delegerade akter, 
genomförandeåtgärder, konsekvensbedömningar, behandling av lagstiftningsinitiativ och 
parlamentariska frågor behöver uppdateras mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts 
under denna valperiod.
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37. Europaparlamentet beklagar att dess upprepade uppmaningar att 2003 års 
interinstitutionella avtal om bättre lagstiftning ska omförhandlas i syfte att ta hänsyn till 
den nya lagstiftningsmiljö som skapats genom Lissabonfördraget, befästa bästa praxis och 
uppdatera avtalet i linje med agendan för smart lagstiftning, lämnats utan åtgärd.

38. Europaparlamentet uppmanar ministerrådet att uttrycka sin ståndpunkt om möjligheten att 
delta i ett trepartsavtal med parlamentet och kommissionen, i syfte att göra ytterligare 
framsteg med de tekniska frågor som det hänvisats till redan i det interinstitutionella 
avtalet om bättre lagstiftning, i den bilaterala överenskommelsen mellan parlamentet och 
ministerrådet, och delvis i ramavtalet.

39. Europaparlamentet anser att frågor som endast är förbundna med förbindelserna mellan 
parlamentet och kommissionen även fortsättningsvis bör omfattas av ett bilateralt 
ramavtal, utan att det påverkar ingåendet av ett trepartsavtal mellan parlamentet, 
kommissionen och rådet. Parlamentet betonar att parlamentet inte kommer att nöja sig 
med mindre än det som kan uppnås inom ramen för det befintliga ramavtalet.

40. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen.
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MOTIVERING

Ramen för detta betänkande är att bedöma genomförandet av Lissabonfördraget och framför 
allt analysera följderna av de viktigaste förändringar som detta medfört för de 
interinstitutionella förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen efter sitt 
ikraftträdande.

I det hänseendet, och med beaktande av att Lissabonfördraget ska stärka EU:s demokratiska 
trovärdighet, börjar föredraganden med att betona behovet av att mer direkt koppla väljarnas 
röster till valet av kommissionens ordförande. Även om kommissionens roll som ”motor” för 
EU:s verksamhet inte har ifrågasatts i Lissabonfördraget har kommissionen under de senaste 
fyra åren i praktiken förlorat delar av sitt politiska inflytande inom EU:s institutionella 
uppbyggnad. Denna urholkning av kommissionens makt är i stor utsträckning förbunden med 
den ekonomiska och finansiella krisen, som gynnar Europeiska rådets ingripande och 
auktoritet och främjar mellanstatlighet, på bekostnad av gemenskapsmetoden.

Med hänsyn till att fördjupningen av den europeiska integrationen och garanterandet av 
gemenskapsmetoden kräver en starkare kommission som spelar en nyckelroll inom EU:s 
institutionella ram, är det därför av största vikt att överväga alla tänkbara lösningar för att 
stärka dess demokratiska legitimitet, politiska inflytande och effektivitet, antingen inom de 
befintliga fördragen eller i samband med en framtida översyn av dessa fördrag.

I enlighet med de nuvarande fördragen och med tanke på valet till Europaparlamentet 2014 
stöder föredraganden förslaget att de europeiska politiska partierna ska utse kandidater till 
posten som kommissionsordförande. Föredraganden anser emellertid att frågan om 
kommissionens legitimitet bör analyseras noggrant vid en framtida översyn av fördragen. I 
detta sammanhang, och trots preferensen för en parlamentarisk modell eller ett system med 
direktval av kommissionens ordförande, anser föredraganden att en överdriven 
parlamentarisering av systemet bör undvikas och principen om maktdelning beaktas, utan att 
det påverkar förstärkningen av parlamentets kontrollbefogenheter. I syfte att stärka dessa 
föreslås därför i betänkandet en minskning av den majoritet som för närvarande krävs enligt 
artikel 234 i EUF-fördraget för ett misstroendevotum mot kommissionen. Den sökande till 
tjänsten som kommissionsordförande uppmanas att presentera sitt politiska program för 
Europaparlamentet, och i betänkandet framhålls även betydelsen av unionens årliga och 
fleråriga programplanering. Å andra sidan, och i syfte att undvika överdriven 
parlamentarisering av systemet, försvarar föredraganden att kommissionsordföranden, enligt 
principen om maktdelning, bör ges större självständighet att välja ut medlemmarna i sitt team 
och inte bör tvingas kräva att kommissionsledamöter avgår. I betänkandet görs därför ingen 
hänvisning till misstroendevotum mot enskilda kommissionsledamöter. 

När det gäller kommissionens effektivitet, och eftersom den planerade minskningen av 
kommissionens storlek enligt artikel 17.5 i EU-fördraget inte längre kommer att ske 2014, på 
grund av det beslut som Europeiska rådet fattade efter begäran från den irländska regeringen, 
föreslår föredraganden att ett system ska inrättas med absolut lika rotation mellan 
kommissionsledamöter med portfölj och kommissionsledamöter utan portfölj som återspeglar 
samtliga medlemsstaters demografiska och geografiska spridning. Systemet skulle förbättra 
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kommissionens funktion genom att trygga en relativ stabilitet när det gäller antalet och 
innehållet i portföljerna och underlätta de interna samordningsförfarandena, samtidigt som de 
garanterar att samtliga medlemsstaters särdrag och intressen beaktas i de beslut som 
kommissionen fattar. Samtliga kommissionsledamöter bör därför ha likvärdig rättslig 
ställning, och rätten för kommissionsledamöter utan portfölj att delta i beslutsprocessen bör 
erkännas full ut.

Med beaktande av att Lissabonfördraget avsevärt har stärkt Europaparlamentets roll och 
försett det med viktiga nya befogenheter när det gäller EU:s lagstiftning och internationella 
avtal, gör föredraganden även en bedömning av parlamentets och kommissionens resultat och 
samspelet dem emellan på dessa områden. I det hänseendet drar föredraganden slutsatsen att 
även om parlamentets nya befogenheter och roll som ansvarig medlagstiftare erkänts, och 
även om viktiga framsteg gjorts i dess förbindelser med kommissionen, finns det fortfarande 
ett antal frågor och brister vad gäller informationsdelning, delegerade akter och 
genomförandeakter, konsekvensbedömningar, behandlingen av lagstiftningsinitiativ och de 
parlamentariska frågorna som kräver närmare uppmärksamhet och åtgärder.

Avslutningsvis, och med principen om lojalt samarbete mellan institutionerna i åtanke, lämnas 
i betänkandet några rekommendationer om översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan 
Europaparlamentet och kommissionen, och rådet uppmanas att delta i ett separat trepartsavtal 
med parlamentet och kommissionen i syfte att vidareutveckla vissa tekniska frågor som 
hittills fastställts i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning, i den bilaterala 
överenskommelsen mellan parlamentet och ministerrådet och delvis i ramavtalet.


