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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om halvtidsöversyn av Stockholmsprogrammet
(2013/2024(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av sin resolution av den 25 november 2009 om kommissionens 
meddelande till Europaparlamentet och rådet om ett område med frihet, säkerhet och 
rättvisa i allmänhetens tjänst – Stockholmsprogrammet1, 

– med beaktande av Europeiska rådets Stockholmsprogram – Ett öppet och säkert Europa i 
medborgarnas tjänst och för deras skydd2, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,

– med beaktande av den gemensamma behandlingen av ärendet i utskottet för rättsliga 
frågor, utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och 
utskottet för konstitutionella frågor, i enlighet med artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor, utskottet för 
medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor och utskottet för 
konstitutionella frågor samt yttrandet från utskottet för kvinnors rättigheter och 
jämställdhet mellan kvinnor och män (A7-0000/2013).

I. Stockholmsprogrammet och Lissabonfördraget

1. Europaparlamentet anser att Lissabonfördraget i flera avseenden har bidragit mycket 
positivt till området med frihet, säkerhet och rättvisa, men beklagar vissa brister i 
genomförandet av fördraget. Parlamentet kan inte längre gå med på att rådet och 
kommissionen i många fall fortsätter som om Lissabonfördraget inte hade trätt i kraft, och 
kräver att skyldigheten att ”omedelbart och fullständigt informera Europaparlamentet i 
alla skeden av förfarandet”, ska uppfyllas så att internationella avtal kan ingås. 
Parlamentet beklagar de oacceptabla förseningarna vid anpassningen av rättsakterna i den 
f.d. tredje pelaren till Lissabonfördraget. Parlamentet efterlyser en bedömning från fall till 
fall av rättsakterna i den f.d. tredje pelaren, med avseende på hur dessa inverkar på de 
grundläggande rättigheterna och i syfte att anpassa dem till den nya hierarkin av 
bestämmelser i grundläggande och delegerade rättsakter samt genomförandeakter.

Kommissionens initiativrätt och det ordinarie lagstiftningsförfarandet

2. Europaparlamentet anser att tillämpningen av det ordinarie lagstiftningsförfarandet har 
fört lagstiftningen närmare medborgarna och gett parlamentet, som är den enda folkvalda 
EU-institutionen, mer inflytande.

3. Europaparlamentet noterar att kommissionen i sitt meddelande av den 20 april 2010, ”Att 
                                               
1 EUT C 285 E, 21.10.2010, s. 12.
2 EUT C 115, 4.5.2010, s. 1.
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förverkliga ett område med frihet, säkerhet och rättvisa för EU-medborgarna –
Handlingsplan för att genomföra Stockholmsprogrammet”1, ville att man på ett mer 
kraftfullt sätt skulle söka lösningar på EU-medborgarnas problem och leva upp till deras 
förväntningar. Kommissionen betonade också att unionen måste kunna reagera på 
oväntade händelser och ha förmåga att snabbt utnyttja de möjligheter som står till buds 
och förutse och anpassa sig till framtida skeenden. 

4. Europaparlamentet påminner om att kommissionen med dessa mål i åtanke vid flera 
tillfällen har utnyttjat sin initiativrätt enligt artikel 76 i EUF-fördraget.

5. Europaparlamentet anser att tiden nu tycks vara över för de storskaliga, fleråriga program 
som utgått från ett mellanstatligt tillvägagångssätt, med tanke på de många rättsliga 
grunder som fastställs i fördragen för området med frihet, säkerhet och rättvisa samt 
kommissionens möjlighet och uttalade ambition att utnyttja sin initiativrätt. 

6. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att axla sitt ansvar vid fastställandet 
av politiska strategier och lagstiftningsmässiga prioriteringar och att utnyttja sin 
initiativrätt när det är nödvändigt. Samtidigt motsätter sig parlamentet varje försök att 
återgå till det mellanstatliga system som tillämpades före Lissabonfördragets 
ikraftträdande.

De nationella parlamenten

7. Europaparlamentet anser att de nationella parlamentens ökande deltagande i EU:s 
verksamhet (såsom det fastställs i protokoll nr 1 om de nationella parlamentens roll i 
Europeiska unionen och i protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och 
proportionalitetsprinciperna, vilka har bifogats EU-fördraget och EUF-fördraget) har haft 
en positiv effekt särskilt på utvecklingen av området med frihet, säkerhet och rättvisa samt 
på områdets funktion. Parlamentet framhåller att detta inte enbart beror på att respekten 
för subsidiaritetsprincipen garanterats bättre, utan även på att de europeiska folkens 
bredare och mer intensiva deltagande i den demokratiska processen har i betydande grad 
har bidragit till EU-lagstiftningen och EU-politiken.  

En enhetlig vallag

8. Europaparlamentet konstaterar att valsystemen gradvis har närmat sig varandra trots att 
det inte finns någon överenskommelse om ett enhetligt valförfarande. Detta beror inte 
minst på att det inrättats politiska partier på EU-nivå2, att man håller på att utarbeta 
EU-regler utgående från kommissionens förslag om reformering av bestämmelserna om 
politiska partier på europeisk nivå3 och att dubbla mandat har avskaffats4, vilket innebär 
att uppdraget som ledamot av Europaparlamentet inte är förenligt med uppdraget som 
ledamot av ett nationellt parlament.  

                                               
1 COM(2010)0171.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2004/2003 av den 4 november 2003 om regler för och 
finansiering av politiska partier på europeisk nivå (EUT L 297, 15.11.2003, s. 1), ändrad genom förordning (EG) 
nr 1524/2007.
3 COM(2012)0499.
4 Rådets beslut 2002/772/EG, Euratom, artikel 1.7 b.



PR\941889SV.doc 5/10 PE514.784v01-00

SV

9. Europaparlamentet framhåller att allmänheten borde uppmärksammas ännu mer på 
parlamentets demokratiska uppgift och att kampanjerna inför valet till Europaparlamentet 
borde fokusera på verkligt europeiska frågor. 

10. Därför anser Europaparlamentet att valförfarandet i framtiden måste ses över i syfte att 
förbättra parlamentets legitimitet och effektivitet så att man stärker den europeiska 
demokratiska dimensionen och ser till att platserna fördelas mer proportionerligt mellan 
medlemsstaterna i enlighet med fördragens principer. Parlamentet menar att en sådan 
reform kommer att uppmuntra unionsmedborgarna att delta i valet till Europaparlamentet i 
den medlemsstat där de är bosatta om de inte är medborgare i den medlemsstaten.

11. Europaparlamentet välkomnar dock redan nu antagandet av rådets direktiv 2013/1/EU av 
den 20 december 2012 om ändring av direktiv 93/109/EG med avseende på vissa närmare 
bestämmelser för valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är 
bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare1. Parlamentet framhåller att direktivet 
mildrar de krav som ställs på EU-medborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte 
är medborgare om de vill ställa upp som kandidater i ett Europaparlamentsval.

Medborgarinitiativ

12. Europaparlamentet välkomnar antagandet av förordningen om det europeiska 
medborgarinitiativet2, som ger medborgarna samma befogenheter att lägga fram politiska 
förslag som Europaparlamentet och rådet redan åtnjuter. 

13. Europaparlamentet anser att medborgarinitiativet kan bli ett kraftfullt styrmedel när det 
gäller att fastställa vilka ärenden som ska tas upp på unionens agenda.

14. Europaparlamentet beklagar icke desto mindre de tekniska problem som initiativtagarna 
möter och uppmanar kommissionen att ta fram en lösning på dessa problem.

II. Utvärdering av Stockholmsprogrammet och dess genomförande

Grundläggande rättigheter

15. Europaparlamentet anser generellt att man vid genomförandet av Stockholmsprogrammet 
inte uppfyller ambitionen att främja medborgarnas rättigheter.

16. Europaparlamentet efterlyser utan dröjsmål åtgärder för att ta itu med det s.k. 
Köpenhamnsdilemmat, dvs. en situation där unionen fastställer höga normer som 
kandidatländerna ska uppfylla medan medlemsstaterna själva saknar verktyg. Parlamentet 
har för avsikt att tillsätta en Köpenhamnskommitté inom utskottet för medborgerliga fri-
och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor.

17. Europaparlamentet befarar att den ekonomiska krisen kan utmynna i en kris för 
demokratin och anser att det krävs ett kraftfullt politiskt ledarskap till försvar för de 
demokratiska landvinningarna.

                                               
1 EUT L 26, 26.1.2013, s. 27.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 211/2011 av den 16 februari 2011 om medborgarinitiativet, 
EUT L 65, 11.3.2011, s. 1.
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18. Europaparlamentet understryker att unionens anslutning till Europakonventionen om 
skydd av de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna i enlighet med 
artikel 6.2 i EU-fördraget kommer att stärka skyddet av de grundläggande rättigheterna i 
unionen ytterligare, vilket garanteras genom stadgan om de grundläggande rättigheterna 
och EU-domstolens rättspraxis. 

19. Europaparlamentet konstaterar att anslutningen till konventionen ger medborgarna 
garantier för ett likvärdigt skydd i fråga om unionens åtgärder som de redan åtnjuter i 
fråga om de enskilda medlemsstaternas åtgärder. Parlamentet påminner om att detta är 
ännu viktigare i och med att medlemsstaterna har överfört viktiga befogenheter åt 
unionen, särskilt befogenheter som hänför sig till området med frihet, säkerhet och 
rättvisa.

20. Europaparlamentet välkomnar att anslutningen till konventionen kommer att erbjuda ett 
värdefullt extra skydd särskilt inom området med frihet, säkerhet och rättvisa.

21. Enligt Europaparlamentets mening är det oacceptabelt att översynen av förordningen om 
tillgång till handlingar fortfarande är blockerad.

Civilrättsligt och straffrättsligt samarbete

22. Europaparlamentet konstaterar att Stockholmsprogrammet syftar till att underlätta den fria 
rörligheten för EU-medborgarna genom att försvara och respektera alla de rättigheter som 
har sitt ursprung i ett europeiskt område för rättvisa, och framhåller att rättsligt samarbete 
är det viktigaste verktyget för att uppnå detta mål. 

23. Europaparlamentet inser att initiativ på området för ömsesidigt erkännande av juridiska 
problem, domar och handlingar spelar en mycket viktig roll i detta avseende, eftersom 
ömsesidigt erkännande lämnar medlemsstaternas rättssystem oförändrade, men minskar de 
olägenheter som skillnader i lagstiftningen orsakar för enskilda medborgare.

24. Enligt Europaparlamentet förutsätter ömsesidigt erkännande att medborgare och 
rättstillämpare litar på varandras rättsliga institutioner. Parlamentet noterar att det är 
mycket viktigt för ömsesidigt erkännande och ömsesidigt förtroende att man stärker en 
genuin rättskultur i Europa som helt och fullt respekterar subsidiaritetsprincipen och 
principen om rättsväsendets oberoende, fastställer gemensamma normer och befäster 
kännedomen om andra rättssystem. Parlamentet påpekar att ömsesidigt erkännande och 
ömsesidigt förtroende kan medföra stegvisa ändringar av de nationella civilrättsliga 
traditionerna via utbyte av bästa praxis mellan medlemsstater.

25. Europaparlamentet konstaterar att lagstiftningsinitiativ på det civilrättsliga området hittills 
främst har riktats in på materiell rätt, till förfång för processrätten. Parlamentet vill att 
fokuseringen på processrätten ska ökas i framtiden.

26. Europaparlamentet välkomnar de framsteg som gjorts med färdplanen för processuella 
rättigheter vid straffrättsliga förfaranden men beklagar att de centrala förslagen om 
rättsligt stöd och utsatta brottsmisstänkta saknas och att rådets ambitionsnivå tycks avta 
alltmer.
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27. Europaparlamentet är fast övertygat om att konsekventa principer i utvecklingen av ett 
EU-område för straffrättskipning bör vara en prioritering och att EU:s institutioner bör 
samarbeta nära med varandra i detta avseende, i enlighet med parlamentets resolution om 
en straffrättslig strategi inom EU1.

28. Europaparlamentet menar att det ömsesidiga förtroendet mellan medlemsstaterna måste 
stärkas och att det ömsesidiga erkännandet och harmoniseringen av EU:s straffrätt inte 
kan gå vidare utan seriös respons om genomförandet av dessa bestämmelser i 
medlemsstaterna.

29 Europaparlamentet framhåller att ett effektivt rättssystem är en kraftfull drivkraft för en 
blomstrande ekonomi.

Inre säkerhet

30. Europaparlamentet noterar med tillfredsställelse medlemsstaternas och kommissionens 
framsteg med EU:s strategi för inre säkerhet och EU:s policycykel avseende organiserad 
och grov internationell brottslighet. Parlamentet påpekar dock att det krävs ytterligare 
framsteg, t.ex. i fråga om it-brottslighet, skydd av kritisk infrastruktur och 
korruptionsbekämpning, penningtvätt, finansiering av terrorism samt handel med olagliga 
skjutvapen.

31. Europaparlamentet påminner om att det nu är en fullfjädrad institutionell aktör på det 
säkerhetspolitiska området och därför har rätt att aktivt delta i fastställandet av särdragen 
och prioriteringarna när det gäller strategin för inre säkerhet, liksom vid utvärderingen av 
dessa instrument, bland annat genom regelbunden övervakning av genomförandet av 
denna strategi, som utförs gemensamt av Europaparlamentet, de nationella parlamenten 
och rådet i enlighet med artiklarna 70 och 71 i EUF-fördraget.

32. En nödvändig förutsättning för att strategin för inre säkerhet ska bli effektiv är enligt 
Europaparlamentet att man gör en korrekt analys av de säkerhetsrisker som måste 
bemötas.

33. Europaparlamentet påpekar att den nuvarande strategin för inre säkerhet löper ut 2014. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att börja förbereda nästa strategi för inre säkerhet 
för 2015–2019, där hänsyn ska tas till Lissabonfördragets ikraftträdande och införlivandet 
av stadgan om de grundläggande rättigheterna i EU-lagstiftningen. Parlamentet uppmanar 
rådet att ta vederbörlig hänsyn till parlamentets bidrag till den nya strategin för inre 
säkerhet innan den antas.

34. Europaparlamentet medger att den gränsöverskridande brottsligheten är på frammarsch i 
EU och betonar därför vikten av att man utbyter information om brottsbekämpningen i 
unionen. Parlamentet anser att den nuvarande uppsättningen av olika styrmedel, kanaler 
och verktyg är komplicerad och splittrad, vilket leder till att de tillgängliga styrmedlen 
används ineffektivt och att den demokratiska översynen är otillräcklig på unionsnivå. 
Parlamentet efterlyser en framtidsinriktad vision av hur utbytet av information om 
brottsbekämpningen i EU ska utformas och optimeras samtidigt som man bevarar ett 

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0208.
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kraftfullt dataskydd.

35. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att snabbt lägga fram förslag som gör att de 
instrument för gränsöverskridande polissamarbete som antagits inom ramen för den f.d. 
tredje pelaren – till exempel Prümbeslutet och det svenska initiativet – omfattas av den 
rättsliga ramen enligt Lissabonfördraget.

36. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag till ny Europolförordning och 
hoppas att detta viktiga lagstiftningsärende ska gå snabbt framåt, så att Europol kan 
anpassas till Lissabonfördraget så snart som möjligt.

Gränser och viseringar

37. Europaparlamentet välkomnar att förhandlingarna om paketet om förvaltning av 
Schengensamarbetet har slutförts. Parlamentet uppmanar kommissionen att till fullo axla 
sitt ansvar som samordnare av Schengenutvärderingarna och som fördragets väktare för 
att undvika problem som skulle kunna äventyra verksamheten inom Schengenområdet.  
Parlamentet upprepar sin ståndpunkt att Schengenområdet utan ytterligare dröjsmål bör 
utvidgas till Rumänien och Bulgarien.

38. Europaparlamentet anser att avskaffandet att kontroller vid de inre gränserna är ett av de 
främsta resultaten av den europeiska integrationen. Parlamentet vill att kommissionen 
fäster särskild uppmärksamhet vid att det saknas kontroller vid de inre gränserna och 
motsätter sig bestämt alla försök att begränsa den fria rörligheten för personer.

39. Europaparlamentet konstaterar att Schengenområdet är ett slags laboratorium som hittills 
har utvecklats steg för steg. Parlamentet anser ändå att det krävs långsiktiga överväganden 
kring områdets vidareutveckling och att Schengenområdets yttre gränser i framtiden bör 
bevakas av europeiska gränsbevakningstjänstemän.

40. Europaparlamentet välkomnar översynen av Frontex mandat och avtalet om Eurosur. 
Parlamentet anser att de nya bestämmelserna om övervakning av havsgränserna bör antas 
så snart som möjligt, att räddandet av migranters liv bör komma i första rummet och att 
principen om ”non-refoulement” bör respekteras fullt ut.

41. Europaparlamentet välkomnar att övergången till Schengens informationssystem II förlöpt 
väl, att informationssystemet för viseringar (VIS) genomförs kontinuerligt och att byrån 
eu-LISA har inrättats för att förvalta driften av de två systemen. Parlamentet understryker 
att dessa nya system nu bör visa att de fungerar i vardagen, och påminner om sitt krav att 
”nya gränsförvaltningsinstrument eller storskaliga datalagringssystem inte bör lanseras 
förrän befintliga verktyg är fullt operativa, säkra och pålitliga”. Parlamentet ser fram emot 
utvärderingarna av de system som fastställs i respektive rättsliga instrument.

42. Europaparlamentet vill att viseringslagstiftningen ska genomföras mycket bättre och att 
viseringsförfaranden och viseringspraxis ska harmoniseras alltmer. Parlamentet anser att 
gemensamma centrum för visumansökningar bör bli en norm, och efterlyser en 
interinstitutionell diskussion om målen för den gemensamma viseringspolitiken.
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Asyl och migration

43. Europaparlamentet påminner om att Europeiska rådet i Stockholmsprogrammet 
underströk att migration kan vara till fördel för alla berörda parter om den hanteras väl.  
Parlamentet beklagar att framstegen i antagandet av bestämmelser om laglig migration har 
varit begränsade och efterlyser ökade insatser i framtiden med tanke på de demografiska 
utmaningarna och ekonomins behov. Samtidigt anser parlamentet att integreringen av 
migranter kräver alltmer uppmärksamhet.

44. Europaparlamentet välkomnar att asylpaketet har antagits och uppmanar kommissionen att 
kontrollera att medlemsstaterna genomför paketet korrekt, allt ifrån tillämpningsdatumet.

45. Europaparlamentet beklagar djupt att principerna om solidaritet och rättvis 
ansvarsfördelning enligt artikel 80 i EUF-fördraget inte har tillämpats i verkligheten. 
Parlamentet menar att det i framtiden kommer att krävas förstärkta och mer konkreta 
åtgärder. 

46. Europaparlamentet anser att asylpolitikens externa dimension borde utvidgas, särskilt i 
fråga om vidarebosättning.

Metoder, verktyg och processer

47. Europaparlamentet beklagar djupt den politiska processens låga kvalitet. Parlamentet 
konstaterar att fastställandet av problem, diskussionen om eventuella lösningar och valet 
mellan olika alternativ i allmänhet inte följer en viss turordning, vilket vore korrekt, utan i 
stället ofta sker samtidigt. Parlamentet uppmanar kommissionen att först lägga fram 
rapporter om de frågor man bör ta itu med, därefter inleda en diskussion om eventuella 
lösningar och slutligen lägga fram lagförslag. 

48. Europaparlamentet beklagar att det saknas en objektiv bedömning av framstegen i riktning 
mot området med frihet, säkerhet och rättvisa, liksom tillförlitlig information om hur 
medlemsstaterna har genomfört lagstiftningen.

49. Europaparlamentet föreslår en systematisk, oberoende efterhandsutvärdering av ny 
lagstiftning som också borde ta ställning till det kontinuerliga behovet av relaterad 
lagstiftning.

50. Europaparlamentet välkomnar kommissionens initiativ att utarbeta resultattavlan för 
rättskipningen i EU, som syftar till att garantera ett högkvalitativt rättssystem på området 
civilrätt, handelsrätt och förvaltningsrätt, eftersom det i sista hand är domstolarna som 
ansvarar för den konkreta tillämpningen av lagarna. Parlamentet vill att resultattavlan för 
rättskipningen ska bedöma alla rättsliga områden, även straffrätten, och alla övergripande 
frågor. Parlamentet föreslår att man även bör ta med uppgifter om läget för 
rättsstatsprincipen, demokratin och de grundläggande rättigheterna samt uppfyllandet av 
de europeiska värderingarna (artikel 2 i EU-fördraget) i samtliga medlemsstater.

51. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga mer tonvikt vid att kontrollera och 
säkerställa det konkreta genomförandet av unionslagstiftningen i medlemsstaterna. När 
det gäller medborgarnas rättigheter framhåller parlamentet att detta behöver göras från och 
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med den dag då en rättsakt träder i kraft. Enligt parlamentet finns det fortfarande mycket 
att göra på detta område, och därför bör man utreda orsakerna bakom alla 
tillkortakommanden vid genomförandet av EU:s lagstiftning.

52. Europaparlamentet anser att bättre kvalitet på unionslagstiftningen om området med frihet, 
säkerhet och rättvisa förutsätter en gemensam insats från medlemsstaterna och EU-
institutionerna, för att man ska kunna utbyta information om varje enskilt nationellt 
system samt tillhandahålla korrekta rättsliga uppgifter (om tillämpliga nationella och 
regionala bestämmelser och normer), liksom uppgifter om genomförande och praxis. 

53. Europaparlamentet beklagar att rådet ofta utnyttjar strategidokument, t.ex. när det gäller 
strategin mot narkotika och strategin för den inre säkerheten, som antas utan att 
parlamentet involveras.

54. Europaparlamentet anser att utvecklingen av en europeisk rättskultur är en central 
förutsättning för att man ska kunna förverkliga området med frihet, säkerhet och rättvisa 
för medborgarna. Med tanke på detta efterlyser parlamentet mycket mer betoning på och 
finansiering för utbildning om unionsrätten för alla rättstillämpare. Parlamentet noterar 
vikten av att europeiska juridiska utbildningsprogram följer en nedifrån och upp-
orienterad strategi, att man garanterar ökad tillgång till informationsresurser om EU-rätten 
med hjälp av webbteknik (dvs. en e-juridikportal), att kunskaperna om EU-rätten 
förbättras inom domstolsväsendet, liksom rättstillämparnas språkkunskaper, och att man 
inrättar och upprätthåller nätverk på detta område. Parlamentet konstaterar att EU-inriktad 
polisutbildning också är viktig.

III. Fortsatt arbete

55. Europaparlamentet anser att det krävs riktlinjer, samstämmighet och måttstockar för 
området med frihet, säkerhet och rättvisa, och att detta bör tryggas i enlighet med 
artikel 17.1 i EU-fördraget. Parlamentet föreslår att de tre institutionerna ska komma 
överens om flerårig programplanering i enlighet med denna bestämmelse i EU-fördraget. 
Parlamentet förväntar sig att kommissionen tar lämpliga initiativ i detta sammanhang och 
lägger fram ett förslag mot bakgrund av dem.

56. Europaparlamentet kräver att all framtida programplanering ska förberedas gemensamt av 
parlamentet, rådet och kommissionen i överensstämmelse med Lissabonfördraget. 
Parlamentet noterar slutsatserna från Europeiska rådet den 27–28 juni 2013, enligt vilka 
Europeiska rådet ”vid mötet i juni 2014 kommer (…) att diskutera fastställandet av 
strategiska riktlinjer för lagstiftningsprogrammet och den operativa programplaneringen 
på området med frihet, säkerhet och rättvisa (artikel 68 i EUF-fördraget)”. Parlamentet 
anser att tidsplanen är olämplig.

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


