
PR\826929DA.doc PE445.898v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

EUROPA-PARLAMENTET 2009 - 2014

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

2010/2118(ACI)

5.8.2010

UDKAST TIL BETÆNKNING
om revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og 
Kommissionen.
2010/2118(ACI)

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

Ordfører: Paulo Rangel



PE445.898v01-00 2/8 PR\826929DA.doc

DA

PR_ACI_art127

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE ...............................................3

BEGRUNDELSE ...................................................................................................................7



PR\826929DA.doc 3/8 PE445.898v01-00

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS AFGØRELSE

om revision af rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og 
Kommissionen.
(2010/2118(ACI))

Europa-Parlamentet,

 der henviser til TEUF-traktatens artikel 295,

 der henviser til sin afgørelse af 26. maj 2006 om revision af rammeaftalen om 
forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen1 og sin beslutning af 9. 
februar 2010 om en revideret rammeaftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen 
for den næste valgperiode2,

 der henviser til Formandskonferencens afgørelser af 26. november 2009 og 1. juli 2010,

 der henviser til udkastet til revideret rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-
Parlamentet og Kommissionen (i det følgende benævnt "aftalen"),

 der henviser til forretningsordenens artikel 25, stk. 3, og 127 og til Bilag VII, punkt 
XVIII(4), 

 der henviser til sin afgørelse om tilpasning af Parlamentets forretningsorden til den 
reviderede rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen 
(2010/0000(REG))3,

 der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A7-0000/2010),

A. der henviser til, at traktaterne for første gang udtrykkeligt leverer et retsgrundlag for 
interinstitutionelle aftaler,

B. der henviser til, at Lissabontraktaten fastlægger nye beføjelser for Parlamentet og 
Kommissionen og indfører en ny interinstitutionel balance, der bør afspejles i aftalen,

C. der henviser til, at Lissabontraktaten udbygger demokratiet i EU væsentligt, idet den giver 
borgerne i Unionen styrkede kontrolbeføjelser over for Kommissionen, hovedsagelig 
gennem Parlamentet,

D. der henviser til, at Lissabontraktaten stiller Parlamentet på lige fod med Rådet i den 
almindelige lovgivningsprocedure og i budgetanliggender og styrker dets rolle i EU’s 
politik udadtil, når man ser bort fra rollen i forbindelse med Den Fælles Udenrigs- og 
Sikkerhedspolitik,

E. der henviser til, at den nye aftale afspejler denne udvikling, selvom den kræver visse 
                                               
1 EUT C 117E af 18.5.2006, s. 123.
2 Vedtagne tekster af denne dato, P7_TA(2010)0009.
3 Vedtagne tekster af denne dato, P7_TA(….)….
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nærmere præciseringer, som der er redegjort for i nedenstående,

1. betragter den reviderede aftale som et vigtigt gennembrud for Parlamentet i dets 
samarbejde med Kommissionen;

2. minder om de traditionelle beføjelser, som parlamenter har ifølge princippet om magtens 
adskillelse, og som i fuld overensstemmelse med Lissabontraktaten vil danne ramme for 
de resultater, der opnås ved denne aftale: lovgivningsmæssige beføjelser, parlamentarisk 
kontrol med den udøvende myndighed (herunder hvad angår internationale forbindelser), 
oplysningspligt og den udøvende myndigheds tilstedeværelse i Parlamentet;

3. bifalder navnlig følgende forbedringer indeholdt i den nye aftale:

3.1. Lovgivningsprocedure og planlægning: gensidigt samarbejde

a) de reviderede bestemmelser vedrørende Kommissionens arbejdsprogram og 
EU’s planlægning, der forbedrer inddragelsen af Parlamentet (punkt 27, 30, 41c 
(nyt) og det reviderede bilag 4),

b) revisionen af alle de uafklarede forslag i begyndelsen af en ny Kommissions 
embedsperiode under behørig hensyntagen til de synspunkter, som Parlamentet 
har givet udtryk for (punkt 32),

c) på områder, hvor Parlamentet normalt er involveret i lovgivningsprocessen 
anvender Kommissionen kun ”saft lab” i forbindelse med spørgsmål, hvor det er 
tilstrækkeligt berettiget, og efter først at have hørt Parlamentet (punkt 36b (nyt)),

d) Kommissionens løfte om snarest muligt at tilpasse de gældende EU-
bestemmelser til den nye ordning med delegerede retsakter (punkt 41a (nyt)), 

e) Kommissionens løfte om at aflægge rapport om den konkrete opfølgning af en 
hvilken som helst anmodning om et lovgivningsinitiativ i henhold til TEUF-
traktatens artikel 225,

3.2. parlamentarisk kontrol

f) de detaljerede bestemmelser om valg af Kommissionens formand og 
Kommissionen som samlet kollegium samt om dens sammensætning, dens 
eventuelle ændring og omrokering,

g) de nye bestemmelser for Kommissionens deltagelse i valgkampe (punkt 2b 
(nyt)),

h) Kommissionens forpligtelse til at indhente udtalelse fra Parlamentet, når den 
agter at revidere adfærdskodeksen,

i) forpligtelsen for de kandidater, der er nomineret til stillingerne som 
administrerende direktører for reguleringsmyndigheder, til at deltage i høringer i 
de kompetente parlamentariske udvalg (punkt 26 (nyt)),
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3.3. Den interinstitutionelle dimension af EU’s internationale forbindelser

j) de detaljerede bestemmelser om Parlamentets styrkede rolle i internationale 
forhandlinger, herunder Kommissionens løfte om at videresende fortrolige 
dokumenter vedrørende disse forhandlinger gennem passende procedurer og 
sikkerhedsforanstaltninger (punkt 19-21b (nyt) og et nyt bilag 3),

3.4. Oplysningspligt

k) Kommissionens anerkendelse af Parlamentets og Rådets respektive roller i 
medfør af traktaterne, især hvad angår det grundlæggende princip om 
ligebehandling, navnlig hvad angår adgang til møder og erhvervelse af kendskab 
til bidrag eller anden oplysning, især i forbindelse med lovgivningsspørgsmål og 
budgetspørgsmål (punkt 8), 

l) etablering af en regelmæssig dialog mellem Kommissionens formand og 
Parlamentets formand om centrale horisontale spørgsmål og forslag til vigtige 
retsakter (punkt 10),

m) de detaljerede bestemmelser om oplysninger, der skal forelægges Parlamentet, 
hvad angår Kommissionens møder med nationale eksperter, og forberedelse og 
gennemførelse af EU-lovgivning og "soft law" (punkt 13a (nyt) og et nyt bilag 
1),

n) samarbejdsformer på området for forbindelser med nationale parlamentet (punkt 
15a (nyt)),

o) de detaljerede bestemmelser om Parlamentets adgang til fortrolige oplysninger, 
herunder klassificerede dokumenter (revideret bilag 2),

p) opfordrer sit kompetente udvalg til at høre Kommissionen, hvis det ønsker at 
revidere bestemmelserne i sin forretningsorden vedrørende forbindelserne med 
Kommissionen,

3.5. Kommissionens tilstedeværelse i Parlamentet

q) Kommissionens løfte om at prioritere sin tilstedeværelse, hvis der er anmodet 
herom, på plenarmøderne eller møder i andre af Parlamentets organer (punkt 
37),

r) den nye spørgetid med alle medlemmer af Kommissionen efter modellen brugt i 
forbindelse med spørgetid for forespørgsler til Kommissionens formand (punkt 
37a (nyt)),

s) forbedringer, hvad angår taletid, idet den indikative tildeling af tid respekteres,

t) opfordring til at deltage i møder i Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen (punkt 10, led 3),

4. mener, at udtalelsen fastlagt i aftalens punkt 6 er en udtalelse, de skal videresendes af 
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Parlamentets formand efter afgørelse fra Formandskonferencen, mener, at 
Formandskonferencen, inden den træffer en sådan afgørelse, bør høre 
Udvalgsformandskonferencen om adfærdskodeksen for kommissionsmedlemmer i 
forbindelse med en interessekonflikt eller etisk adfærd,

5. bemærker, at Kommissionen på alle internationale konferencer skal give 
parlamentsmedlemmer observatørstatus og sikre deres tilstedeværelse på alle relevante 
møder, især koordinatormøder, hvor Kommissionen informerer om sin holdning i 
forhandlingsprocessen; understreger, at Kommissionen kun i undtagelsestilfælde og på 
grund af manglende juridiske, tekniske eller diplomatiske muligheder kan nægte 
medlemmer af Parlamentet observatørstatus, men at disse begreber på forhånd bør 
forklares for Parlamentet og fortolkes meget nøje af Kommissionen;

6. forstår, at ordene “internationale konferencer”, som der henvises til i punkt 21 og 21b 
(nyt) i aftalen, bør forstås som dækkende ikke kun multilaterale men også bilaterale aftaler 
af særlig politisk vigtighed (f.eks. vigtigt politisk samarbejde, handels- eller fiskeriaftaler), 
for hvilke Parlamentets samtykke under alle omstændighed er påkrævet;

7. mener, at møder i organer oprettet ved multilaterale aftaler omhandlet i punkt 21a (nyt) i 
aftalen også omfatter organer, der er oprettet ved bilaterale aftaler, forudsat at 
betingelserne fastlagt i dette punkt er opfyldt;

8. understreger, at Kommissionen i henhold til TEUF-traktatens artikel 218, stk. 10, straks 
underretter Parlamentet fuldt ud, når den ønsker foreløbigt at anvende en international 
aftale eller foreslå, at den ophæves, og at der bør tages hensyn til Parlamentets holdninger, 
inden Rådet træffer afgørelserne;

9. opfordrer Kommissionen til at forelægge Parlamentet samtlige oplysninger vedrørende 
forhandlingerne af internationale aftaler, herunder ”fortrolige oplysninger” i henhold til 
punkt 1.2.1 i Bilag 2 til aftalen, i overensstemmelse med de detaljerede ordninger, der er 
fastlagt i dette bilag; understreger, at dette også gælder fortrolige dokumenter fra 
medlemsstater elle tredjelande, der er underlagt udstederens samtykke;

10. opfatter "soft law" i forbindelse med aftalen som omfattende henstillinger, fortolkende 
meddelelser, frivillige aftaler og frivillige instrumenter;

11. godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

12. beslutter at føje aftalen til sin forretningsorden som erstatning for bilag XVI for at lette 
adgangen og sikre gennemsigtigheden;

13. pålægger sin formand at sende denne afgørelse og det vedføjede bilag til Rådet, 
Kommissionen og medlemsstaternes parlamenter til orientering.
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BEGRUNDELSE

Før Lissabontraktaten og det nye retsgrundlag i medfør af TEUF-traktatens artikel 295 trådte i 
kraft, tilskyndede traktaterne ikke udtrykkeligt EU-institutionerne til at indgå 
interinstitutionelle aftaler. Interinstitutionelle aftaler må ikke ændre primærretlige 
bestemmelser; ofte indebærer de dog en præcisering af disse bestemmelser. Udkastet til en 
revideret rammeaftale om forbindelserne mellem Parlamentet og Kommissionen, som 
Formandskonferencen har forelagt Udvalget om Konstitutionelle Anliggender med henblik på 
vedtagelse i plenarforsamlingen, er faktisk den femte aftale af denne type mellem de to 
institutioner. Det afspejler tydeligt den institutionelle balance, der er indført ved 
Lissabontraktaten.

Den nye aftale udgør en klar og væsentlig forbedring af forbindelserne med Kommissionen. 
Som alle aftaler tenderer den endelige tekst til at være et kompromis mellem de to parter; 
dette endelige kompromis udgør dog en afbalanceret vurdering og en rationel og 
sammenhængende gennemførelse af Lissabontraktaten. 

Under henvisning til hovedsøjlerne i den parlamentariske arkitektur, der er pointeret i 
betænkningen, lovgivningsbeføjelser, parlamentarisk kontrol med den udøvende myndighed 
(herunder dimensionen internationale forbindelser), oplysningspligt og den udøvende 
myndigheds tilstedeværelse i Parlamentet vil bemærkningerne i begrundelsen begrænse sig til 
de punkter, der ikke er nævnt i betænkningen. 

Hvad angår lovgivningsprocedure og planlægning bør to punkter, der ikke er tilstrækkeligt 
omhandlet, fremhæves. For det første ændringerne vedrørende bedre lovgivning og 
bebudelsen af en revision af den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning, som er et 
overordentlig vigtigt politisk anliggende. For det andet de nye bestemmelser om proceduren 
for konsekvensanalyse, som udføres af Kommissionen. En procedure, der skal være 
gennemsigtig, under hensynstagen til en række forskellige scenarier, herunder muligheden for 
"ikke at foretage sig noget", og som i princippet skal forelægges for Parlamentets ansvarlige 
udvalg under den periode for høring af de nationale parlamenter, der er fastlagt i 
Lissabontraktaten

Hvad angår parlamentarisk kontrol er de mest relevante spørgsmål omhandlet i 
betænkningen. Hvad angår den interinstitutionelle dimension af EU’s internationale 
forbindelser, skal der gøres opmærksom på, at dette spørgsmål blev det vanskeligste 
forhandlingspunkt. Parlamentets mål er at blive underrettet fuldt ud for at lette Parlamentets 
samtykke, gøre proceduren mere forudsigelig og for at gøre det muligt at undgå mislykkede 
forsøg på at indgå internationale aftaler, når forhandlingerne allerede er afsluttet. 

Hvad angår oplysningspligt, blev spørgsmålet om genstandene for fortrolige oplysninger 
samt spørgsmålet om, hvem der anmoder om oplysninger, drøftet indgående, og diskussionen 
om de tekniske detaljer omkring hvordan og hvornår oplysningerne skulle fremlægges, varede 
meget længe.  Det tidlige samarbejde med Parlamentet om et hvilket som helst 
lovgivningsinitiativ, som udspringer af et borgerinitiativ, bliver en væsentlig foranstaltning til 
at sikre Parlamentets forbindelse med borgerne. De nye bestemmelser om bedre overvågning 
af omsætning og gennemførelse af Unionens lovgivning er et resultat opnået takket være 
Parlamentets nye beføjelser. 
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Hvad angår Kommissionens tilstedeværelse i Parlamentet, er de vigtigste bestemmelser 
forklaret i betænkningen. Ikke desto mindre bør det understreges, at disse bestemmelser 
vedrører alle kommissærer, herunder formanden og næstformændene for eksterne forbindelser 
og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik.

Ifølge aftalens sidste punkt vil denne rammeaftale blive revideret i lyset af de praktiske 
erfaringer ved udgangen af 2011.

Sammenfattende kan man sige, at den nye rammeaftale, som er forelagt Parlamentet til 
godkendelse, konsoliderer Lissabontraktatens landvindinger og, idet traktaterne fuldt ud 
respekteres, tilføjer en række bestemmelser, der udgør et væsentligt skridt fremad i processen 
med at styrke de politiske forbindelser mellem de to institutioner. 


