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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
kommissionen
(2010/2118(ACI))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av artikel 295 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av sitt beslut av den 26 maj 2006 om översynen om ramavtalet mellan 
Europaparlamentet och kommissionen1 och sin resolution av den 9 februari 2010 om en 
översyn av ramavtalet mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen under 
den aktuella valperioden2,

– med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 26 november 2009 och 1 juli 2007,

– med beaktande av det föreslagna reviderade ramavtalet om förbindelserna mellan 
Europaparlamentet och kommissionen (nedan kallat ”avtalet”),

– med beaktande av artiklarna 25.3 och 127 och av bilaga VII punkt XVIII.4 i 
arbetsordningen,

– med beaktande av sitt beslut om anpassning av parlamentets arbetsordning till det 
reviderade ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen 
(2010/...(REG))3,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-.../2010).

A. Fördragen innehåller för första gången en särskild rättslig grund för interinstitutionella 
avtal.

B. Lissabonfördraget ger parlamentet och kommissionen nya befogenheter och skapar en ny 
interinstitutionell balans som bör avspeglas i avtalet.

C. Lissabonfördraget medför en kraftig förstärkning av demokratin i EU, eftersom det ger 
unionsmedborgarna större möjligheter att, främst genom parlamentet, utöva kontroll över 
kommissionen.

D. Lissabonfördraget gör parlamentet jämbördigt med rådet i det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet och i budgetfrågor. Dessutom stärker fördraget parlamentets roll 
inom EU:s externa politik, utom när det gäller den gemensamma utrikes- och 
säkerhetspolitiken.

                                               
1 EUT C 117 E, 18.5.2006, s, 123.
2 Antagna texter, P7_TA(2010)0009.
3 Antagna texter, P7_TA(…)…
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E. Det nya avtalet speglar denna utveckling men i vissa fall krävs förtydliganden enligt 
nedan.

1. Europaparlamentet anser att det reviderade ramavtalet kraftigt förbättrar parlamentets 
samarbete med kommissionen. 

2. Europaparlamentet påminner om de traditionella befogenheter som parlamenten har haft 
inom ramen för maktdelningsprincipen och som, helt i överensstämmelse med 
Lissabonfördraget, kommer att ligga till grund för de resultat som uppnås genom avtalet: 
lagstiftningsbefogenheter, parlamentarisk kontroll av den verkställande makten (inklusive 
inom internationella relationer), informationsskyldighet och den verkställande maktens 
närvaro i parlamentet. 

3. Europaparlamentet välkomnar framför allt följande förbättringar som ingår i det nya 
avtalet:

3.1. Lagstiftningsförfarande och planering: ömsesidigt samarbete

a) De reviderade bestämmelserna om kommissionens arbetsprogram och 
EU:s programplanering, vilka utökar parlamentets deltagande (punkterna 27, 30, 
41c (ny) och den reviderade bilaga 4).

b) Översynen av alla icke-färdigbehandlade förslag i början av en ny kommissions 
mandatperiod, med vederbörlig hänsyn till de synpunkter som framförts av 
parlamentet (punkt 32).

c) Inom de områden där parlamentet brukar delta i lagstiftningsprocessen ska 
kommissionen använda icke-bindande bestämmelser endast i vederbörligen 
motiverade fall och efter att parlamentet har fått möjlighet att ge sina synpunkter 
(punkt 36b (ny)).

d) Kommissionens åtagande att så snart som möjligt anpassa gemenskapens 
regelverk till det nya systemet med delegerade akter (punkt 41a (ny)). 

e) Kommissionens åtagande att rapportera om den konkreta uppföljningen av alla 
anmodanden om lagstiftningsinitiativ i enlighet med artikel 225 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt.

3.2. Parlamentarisk kontroll

f) De detaljerade bestämmelserna om valet av kommissionens ordförande och 
kommissionskollegiet och om kommissionens sammansättning, eventuella 
ombildning och omfördelning av ansvarsområdena.

g) De nya reglerna för kommissionsledamöternas deltagande i valkampanjer 
(punkt 2b (ny)).

h) Skyldigheten för kommissionen att inhämta parlamentets yttrande när den avser 
att införa ändringar i uppförandekoden.
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i) Skyldigheten för de kandidater som nominerats till tjänsterna som verkställande 
direktörer i tillsynsorgan att delta i de utfrågningar som anordnas av de 
ansvariga parlamentsutskotten (punkt 26 (ny)).

3.3. Den interinstitutionella dimensionen av EU:s internationella relationer

j) De detaljerade bestämmelserna om parlamentets utökade roll i internationella 
förhandlingar, bl.a. kommissionens åtagande att överlämna sekretessbelagda 
handlingar som rör dessa förhandlingar genom lämpliga förfaranden och 
åtgärder (punkterna 19–21b (ny) och den nya bilaga 3).

3.4. Informationsskyldighet

k) Kommissionens erkännande av Europaparlamentets och rådets respektive roller 
enligt fördragen, särskilt avseende den grundläggande principen om 
likabehandling, främst när det gäller att få tillträde till sammanträden och få 
kännedom om inlägg eller annan information, i synnerhet i lagstiftnings- och 
budgetfrågor (punkt 8).

l) Upprättandet av en regelbunden dialog mellan kommissionens ordförande och 
parlamentets talman om viktiga övergripande frågor och tunga 
lagstiftningsförslag (punkt 10).

m) De detaljerade bestämmelserna om den information som ska ges till parlamentet 
om kommissionens möten med nationella experter och utarbetandet och 
genomförandet av EU:s lagstiftning och icke-bindande bestämmelser 
(punkt 13a (ny) och den nya bilaga 1).

n) Samarbetsformerna när det gäller förbindelserna med de nationella parlamenten 
(punkt 15a (ny)).

o) De detaljerade bestämmelserna om parlamentets tillgång till sekretessbelagda 
uppgifter, inklusive sekretessbelagda handlingar (den reviderade bilaga 2).

p) Parlamentets ansvariga utskott uppmanas att be om kommissionens synpunkter 
när det lägger fram ett förslag till översyn av de bestämmelser i arbetsordningen 
som rör förbindelserna med kommissionen.

3.5. Kommissionens närvaro i parlamentet

q) Kommissionens åtagande att prioritera att, om detta begärs, närvara vid 
plenarsammanträden eller sammanträden i andra parlamentsorgan (punkt 37).

r) Den nya frågetimmen med alla kommissionsledamöter. Utformningen av denna 
frågetimme ska likna den som hålls med kommissionens ordförande 
(punkt 37a (ny)).

s) Förbättringarna av talartiderna, i överensstämmelse med den vägledande 
tidsfördelningen.
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t) Uppmaningarna att närvara vid talmanskonferensens och 
utskottsordförandekonferensens sammanträden (punkt 10 tredje strecksatsen).

4. Europaparlamentet anser att det yttrande som anges i punkt 6 i avtalet är ett yttrande som 
ska översändas av parlamentets talman efter ett beslut av talmanskonferensen. Innan 
talmanskonferensen fattar ett sådant beslut bör den inhämta 
utskottsordförandekonferensens synpunkter om förslaget till uppförandekod för 
kommissionsledamöter när det gäller en intressekonflikt eller etiskt uppförande.

5. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen i alla internationella konferenser ska ge 
alla parlamentets ledamöter observatörsstatus och planera för deras närvaro vid relevanta 
möten, särskilt samordningsmöten, där kommissionen informerar om sin ståndpunkt i 
förhandlingsprocessen. Endast i undantagsfall och när det saknas rättsliga, tekniska eller 
diplomatiska möjligheter kan kommissionen neka parlamentsledamöter observatörsstatus, 
men dessa fall bör förklaras på förhand för parlamentet och tolkas mycket strikt av 
kommissionen.

6. Europaparlamentet anser att man kan göra tolkningen att de ”internationella konferenser” 
som avses i punkterna 21 och 21b (ny) i avtalet täcker inte bara multilaterala avtal, utan 
även bilaterala avtal som är av särskild politisk betydelse (t.ex. viktiga avtal om politiskt 
samarbete, handel eller fiske) och som parlamentet i alla händelser måste godkänna.

7. Europaparlamentet anser att de sammanträden för organ som inrättats genom 
multilaterala internationella avtal enligt punkt 21a (ny) i avtalet även omfattar organ som 
inrättats genom bilaterala avtal, förutsatt att villkoren i den berörda punkten är uppfyllda.

8. Europaparlamentet påpekar att kommissionen, i enlighet med artikel 218.10 i 
EUF-fördraget, måste informera parlamentet omedelbart och fullständigt om den avser att 
provisoriskt tillämpa ett internationellt avtal eller föreslå att det upphävs. Kommissionen 
bör ta hänsyn till parlamentets synpunkter innan rådet fattar sitt beslut. 

9. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att ge parlamentet all information om 
förhandlingar om internationella avtal, inklusive sådana sekretessbelagda uppgifter som 
avses i punkt 1.2.1 i bilaga 2 till avtalet, i enlighet med de detaljerade arrangemang som 
fastställs i denna bilaga. Detta gäller även de sekretessbelagda handlingar som kommer 
från medlemsstater eller tredjeländer, förutsatt att upphovsmannen ger sitt samtycke.

10. Europaparlamentet inser att icke-bindande bestämmelser inom ramen för avtalet omfattar 
rekommendationer, tolkningsmeddelanden, frivilliga avtal och valfria instrument.

11. Europaparlamentet godkänner det avtal som bifogats till detta beslut.

12. Europaparlamentet beslutar att bifoga avtalet till dess arbetsordning som ersättning för 
bilaga XIV, så att tillgången underlättas och insynen säkerställs.

13. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut och 
bilagan till rådet, kommissionen och medlemsstaternas parlament.
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MOTIVERING

Innan Lissabonfördraget antogs och den nya rättsliga grunden i artikel 295 i EUF-fördraget 
infördes fanns det inte någon artikel i fördragen som uttryckligen uppmuntrade 
EU-institutionerna att ingå interinstitutionella avtal. Interinstitutionella avtal får inte ändra 
primärrättsliga bestämmelser men innebär ofta att de förtydligas. Det föreslagna reviderade 
ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och kommissionen, vilket 
talmanskonferensen har remitterat till utskottet för konstitutionella frågor inför antagandet i 
kammaren, är faktiskt det femte avtalet av detta slag mellan de båda institutionerna. Det 
återspeglar strikt den institutionella balans som skapats genom Lissabonfördraget.

Det nya avtalet innebär en klar och tydlig förbättring av förbindelserna med kommissionen. 
Som i alla avtal tenderar sluttexten att vara en kompromiss mellan de båda parterna, men 
denna kompromiss är en rimlig lösning och innebär ett förnuftigt och konsekvent 
genomförande av Lissabonfördraget. 

Med tanke på de viktiga delar av den parlamentariska strukturen som lyfts fram i betänkandet 
– lagstiftningsbefogenheter, parlamentarisk kontroll av den verkställande makten (inklusive 
inom internationella relationer), informationsskyldighet och den verkställande maktens 
närvaro i parlamentet – kommer denna motivering enbart att fokusera på sådant som inte tas 
upp i betänkandet. 

När det gäller lagstiftningsförfarandet och planeringen måste man nämna två saker som 
inte uttryckligen tas upp: dels ändrar man strategin för bättre lagstiftning samtidigt som man 
flaggar för en översyn av det interinstitutionella avtalet om denna strategi, vilket är politiskt 
mycket betydelsefullt, dels inför man ett nytt regelverk för de konsekvensbedömningar som 
genomförs av kommissionen. Konsekvensbedömningarna ska möjliggöra insyn och omfatta 
en rad olika scenarier, inklusive alternativet att inte handla alls, och de ska som regel läggas 
fram inför det berörda parlamentsutskottet under den period för samråd med nationella 
parlament som införs genom Lissabonfördraget.

När det gäller den parlamentariska kontrollen anges de viktigaste aspekterna i betänkandet. 
Om man tittar på den interinstitutionella dimensionen av EU:s internationella relationer
måste man komma ihåg att denna fråga var den mest svårlösta under förhandlingarna. 
Parlamentet är angeläget om att få fullständig information. Syftet med detta är att parlamentet 
lättare ska kunna ge sitt godkännande, att förfarandet ska bli mer förutsägbart och att 
internationella avtal verkligen ska ingås när förhandlingarna har slutförts.  

När det gäller informationsskyldigheten hölls en ingående debatt om problemen med 
sekretessbelagda uppgifter och de personer som kan begära dessa uppgifter. Det tog lång tid 
att reda ut de tekniska detaljerna om hur och när uppgifterna ska lämnas ut. Ett tidigt 
samarbete med parlamentet om alla anmodanden om lagstiftningsinitiativ från medborgare 
blir avgörande för att säkerställa förbindelserna mellan parlamentet och medborgarna. De nya 
bestämmelserna om en förbättrad tillsyn av införlivandet och tillämpningen av 
EU-lagstiftningen är ett resultat som uppnåtts tack vare parlamentets nya befogenheter. 

När det gäller kommissionens närvaro i parlamentet förklaras de viktigaste bestämmelserna 
i betänkandet. Det måste dock understrykas att dessa bestämmelser rör alla 
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kommissionsledamöter, även ordföranden och vice ordföranden för kommissionen/unionens 
höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Enligt den sista punkten ska detta ramavtal ses över före slutet av 2011. Hänsyn ska då tas till 
den praktiska utveckling som har skett.

Sammanfattningsvis kan sägas att det nya ramavtal som överlämnats till parlamentet för 
godkännande befäster de framsteg som gjorts genom Lissabonfördraget och tillför en rad 
bestämmelser som är fullt förenliga med fördragen och som utgör ett viktigt steg i arbetet för 
att stärka de politiska förbindelserna mellan de båda institutionerna.


