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FORSLAG

Retsudvalget opfordrer Udvalget om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende 
udvalg, til at optage følgende forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. understreger, at Lissabontraktaten havde til formål at gøre fremskridt hen mod at sikre 
mere gennemsigtige og demokratiske beslutningsprocedurer for at tilgodese traktatens 
målsætning om en stadig snævrere union mellem de europæiske folk, hvor beslutningerne 
træffes så åbent som muligt og så tæt på borgerne som muligt, ved at styrke Europa-
Parlamentets og de nationale parlamenters rolle og således skabe mere demokratiske og 
gennemskuelige procedurer for vedtagelse af EU-retsakter, hvilket er af afgørende 
betydning, fordi disse retsakter har konsekvenser for både borgere og virksomheder; 
påpeger imidlertid, at opfyldelsen af denne demokratiske målsætning undergraves, hvis 
EU-institutionerne ikke gensidigt respekterer hinandens beføjelser, de i traktaterne 
fastsatte procedurer og princippet om loyalt samarbejde;

2. påpeger, at valget af det korrekte retsgrundlag, som fastslået af Domstolen, er et 
spørgsmål af konstitutionel karakter, eftersom dette valg er afgørende for tilstedeværelsen 
og rækkevidden af EU's kompetence, hvilke procedurer der skal følges, og de respektive 
beføjelser, der tilkommer de institutionelle aktører, der er involveret i vedtagelsen af en 
retsakt; beklager derfor, at Parlamentet gentagne gange har været nødsaget til at anlægge 
annullationssøgsmål ved Domstolen vedrørende Rådets retsakter på grund af det valgte 
retsgrundlag, herunder annullationssøgsmål mod to retsakter, som blev vedtaget under den 
forældede "tredje søjle" længe efter Lissabontraktatens ikrafttræden1; 

3. erindrer om, at Lissabontraktaten har styrket Europa-Parlamentets rolle og beføjelser med 
hensyn til internationale aftaler, og påpeger, at internationale aftaler nu til dags i stigende 
grad dækker områder, der vedrører borgernes hverdagsliv, og som traditionelt set og i 
henhold til EU's primære ret henhører under almindelige lovgivningsprocedurer; mener, at 
det er bydende nødvendigt, at bestemmelsen i artikel 218, stk. 10, i TEUF, som fastslår, at 
Parlamentet straks skal underrettes fuldt ud om alle faser i proceduren for indgåelse af 
internationale aftaler, bliver anvendt på en måde, der er forenelig med artikel 10 i TEU, 
som fastslår, at Unionens funktionsmåde bygger på det repræsentative demokrati, hvilket 
kræver gennemsigtighed og demokratiske drøftelser om de spørgsmål, der skal tages 
stilling til;

4. understreger, at Parlamentet, da det kun kan godkende eller nægte at godkende 
internationale aftaler, bør have lejlighed til at udtale sig på et informeret grundlag om de 
mål, som EU skal forfølge under forhandlingerne, inden der udarbejdes et 
forhandlingsmandat; beklager i denne forbindelse, at der eksempelvis opstod problemer 
under forhandlingerne om en WIPO-traktat om undtagelser fra ophavsretten for personer 
med synshandicap, og påpeger, at det vil være lettere at opnå Parlamentets efterfølgende 
godkendelse, hvis man rettidigt forsyner Parlamentet med oplysninger og tager hensyn til 
dets synspunkter;

                                               
1 Se Rådets afgørelse 2013/129/EU af 7. marts 2013 om at underkaste 4-methylamfetamin 
kontrolforanstaltninger og Rådets gennemførelsesafgørelse 2013/496/EU af 7. oktober 2013 om at underkaste 5-
(2-aminopropyl)indol kontrolforanstaltninger.
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5. noterer sig, at Lissabontraktaten har givet Det Europæiske Råd status af institution og 
defineret dets opgaver i artikel 15 i TEU som følger: "Det Europæiske Råd tilfører 
Unionen den fremdrift, der er nødvendig for dens udvikling, og fastlægger dens 
overordnede politiske retningslinjer og prioriteter", og at udøvelse af lovgivende 
funktioner udtrykkeligt er udelukket; påpeger, at Det Europæiske Råd har interveneret i 
lovgivningsproceduren ved at træffe afgørelse om at fjerne konkrete passager fra tekster, 
der allerede var aftalt mellem Parlamentet og Rådet; henviser i denne forbindelse til, at 
artikel 6 til 8 i den aftalte ordlyd af forslaget til forordning om et europæisk patent med 
ensartet retsvirkning de facto er blevet udeladt, og mener, at sådanne interventioner fra 
Det Europæiske Råds side er uretmæssige1;

6. konstaterer, at Parlamentet i princippet støttede indførelsen af delegerede retsakter i artikel 
290 i TEUF, fordi dette gav bedre muligheder for at føre kontrol, men understreger, at der 
aldrig er pligt til at tildele Kommissionen sådanne delegerede beføjelser eller 
gennemførelsesbeføjelser i henhold til artikel 291; anerkender, at det bør overvejes at gøre 
brug af delegerede retsakter, hvis der er behov for fleksibilitet og effektivitet, og dette 
ikke kan opnås ved hjælp af den almindelige lovgivningsprocedure, forudsat at formålet 
med og indholdet, omfanget og varigheden af den pågældende delegation er fastlagt 
udtrykkeligt, og at de betingelser, der gælder for delegationen, er klart fastlagt i 
basisretsakten; udtrykker bekymring over Rådets tendens til at insistere på at benytte 
gennemførelsesretsakter til bestemmelser, hvor man kun kan anvende basisretsakten eller 
delegerede retsakter; understreger, at lovgiver kun kan beslutte at tillade vedtagelse i form 
af gennemførelsesretsakter, når der er tale om elementer, der ikke afspejler nogen ny 
politisk tilgang; understreger, at artikel 290 udtrykkeligt begrænser anvendelsesområdet 
for delegerede retsakter til ikke-væsentlige elementer i en lovgivningsmæssig retsakt, og 
at der derfor ikke kan anvendes delegerede retsakter til regler, som er af væsentlig 
betydning for det pågældende retsområde; 

7. fremhæver den styrkede rolle, som Lissabontraktaten tildeler de nationale parlamenter, og 
understreger, at de nationale parlamenter, samtidig med at de overvåger, om 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet overholdes, kan yde positive bidrag til 
den politiske dialog og rent faktisk gør dette; mener, at den aktive rolle, som de nationale 
parlamenter kan spille ved at vejlede medlemmer af EU's Ministerråd, og et godt 
samarbejde mellem Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter kan bidrage til at 
skabe en sund parlamentarisk modvægt til udøvelsen af udøvende beføjelser i EU's 
funktionsmåde; henviser ligeledes til de begrundede udtalelser, der er blevet fremsat af de 
nationale parlamenter i henhold til artikel 7, stk. 2, i protokol nr. 2, og hvori det 
konstateres, at det bredt formulerede anvendelsesområde for delegation i henhold til 
artikel 290 i TEUF i en foreslået retsakt ikke gør det muligt at vurdere, om de konkrete 
lovgivningsmæssige realiteter vil være i overensstemmelse med nærhedsprincippet eller 
ej.

                                               
1 Det Europæiske Råds afgørelse om faktisk at fjerne de ovennævnte artikler fra forslaget til forordning blev 
truffet den 29. juni 2012.
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