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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor uppmanar utskottet för konstitutionella frågor att som ansvarigt 
utskott infoga följande i sitt resolutionsförslag:

1. Europaparlamentet framhåller att Lissabonfördraget avsåg att vara ett steg på vägen mot 
mer transparenta och demokratiska beslutsförfaranden för att återspegla det 
fördragsgrundade åtagandet om att skapa en allt fastare sammanslutning mellan de 
europeiska folken, där besluten ska fattas så öppet och så nära medborgarna som möjligt, 
genom att stärka Europaparlamentets och de nationella parlamentens roll och på så sätt 
sörja för att EU:s rättsakter antas genom mer demokratiska och insynsvänliga förfaranden, 
vilket är av avgörande betydelse med tanke på hur dessa rättsakter inverkar på medborgare 
och företag. Verkställandet av denna målsättning undergrävs emellertid om EU-
institutionerna inte respekterar varandras behörighetsområden, de förfaranden som 
fastställs i fördragen och principen om lojalt samarbete.

2. Europaparlamentet påpekar att valet av korrekt rättslig grund, som bekräftats av 
domstolen, är en konstitutionell fråga eftersom den är avgörande för förekomsten och 
omfattningen av EU:s behörighet, de förfaranden som ska följas och behörighetsområdena 
för de olika institutionella aktörer som deltar i antagandet av en rättsakt. Det är därför 
beklagligt att parlamentet upprepade gånger har behövt väcka talan inför domstolen för att 
ogiltigförklara rättsakter som rådet antagit, på grund av valet av rättslig grund – bland 
annat beträffande två rättakter som antogs under den obsoleta ”tredje pelaren” långt efter 
det att Lissabonfördraget trätt i kraft1.

3. Europaparlamentet påminner om att Lissabonfördraget gav Europaparlamentet en utökad 
roll och utökade befogenheter på området internationella avtal, och påpekar att 
internationella avtal i dag i allt högre grad täcker områden som rör medborgarnas vardag 
och som traditionellt – och enligt EU:s primärrätt – omfattas av det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. Det är absolut nödvändigt att bestämmelsen i artikel 218.10 i 
EUF-fördraget, enligt vilken parlamentet omedelbart och fullständigt måste informeras i 
alla skeden av förfarandet när internationella avtal ingås, tillämpas på ett sätt som är 
förenligt med artikel 10 i EU-fördraget, enligt vilken unionens sätt att fungera ska bygga 
på representativ demokrati, vilket förutsätter insyn och demokratiska debatter i de frågor 
som ska beslutas.

4. Europaparlamentet framhåller att med tanke på att parlamentet endast kan ge eller vägra 
ge sitt godkännande när det gäller internationella avtal, bör det ges möjlighet att avge ett 
informerat yttrande om de målsättningar som Europeiska unionen ska eftersträva i 
förhandlingarna innan förhandlingsmandatet utarbetas. Parlamentet beklagar i detta 
sammanhang de svårigheter som uppstod under exempelvis förhandlingarna om ett Wipo-
fördrag om undantag i upphovsrättslagarna till förmån för synskadade personer, och 
påpekar att man genom att tillhandahålla information i god tid och ta hänsyn till 
parlamentets åsikter också skulle göra det lättare att erhålla parlamentets påföljande 
godkännande.

                                               
1 Se rådets beslut 2013/129/EU av den 7 mars 2013 om att underställa 4-metylamfetamin kontrollåtgärder, och 
rådets genomförandebeslut 2013/496/EU av den 7 oktober 2013 om att underställa 5-(2-aminopropyl)indol 
kontrollåtgärder.
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5. Europaparlamentet uppmärksammar att när Lissabonfördraget etablerade Europeiska rådet 
som en institution fastställdes det i artikel 15 att dess uppgifter ska vara att ”ge unionen de 
impulser som behövs för dess utveckling och bestämma dess allmänna politiska riktlinjer 
och prioriteringar”. Dessutom fastställdes uttryckligen att Europeiska rådet inte ska ha 
någon lagstiftande funktion. Europeiska rådet har, genom att besluta att avlägsna vissa 
delar av texter som redan har överenskommits av parlamentet och rådet, ingripit i 
lagstiftningsförfarandet. Parlamentet påminner om att artiklarna 6 och 8 de facto 
avlägsnades från den överenskomna texten om förslaget till förordning om ett europeiskt 
patent med enhetlig verkan, och anser att sådana ingripanden från Europeiska rådets sida 
är illegitima2.

6. Europaparlamentet påpekar att parlamentet i princip välkomnade införandet av delegerade 
akter i artikel 290 i EUF-fördraget, eftersom det ger större möjligheter att hålla uppsikt 
över delegeringen av befogenheter. Parlamentet är emellertid oroat över den orimliga 
användningen av delegerade akter i kommissionens förslag, både vad gäller deras antal 
och deras omfattning samt vissa oklarheter. Dessutom har rådet varit frestat att omvandla 
sådana akter till genomförandeakter i enlighet med artikel 291 i EUF-fördraget. 
Parlamentet betonar att artikel 290 uttryckligen begränsar de delegerade akternas 
tillämpningsområde till icke väsentliga delar av en lagstiftningsakt, och framhåller att en 
orimlig användning av delegering undergräver lagstiftningsförfarandets legitimitet. 
Dessutom har nationella parlament i enlighet med artikel 7.2 i protokoll nr 2 avgett 
motiverade yttranden om att det breda tillämpningsområdet för delegering i en föreslagen 
akt inte möjliggör en utvärdering av huruvida den konkreta lagstiftningssituationen skulle 
överensstämma med subsidiaritetsprincipen eller inte.

7. Europaparlamentet uppmärksammar att Lissabonfördraget utökar de nationella 
parlamentens roll, och betonar att de, utöver den roll som de spelar när det gäller att 
övervaka att subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna följs, kan lämna positiva 
bidrag inom ramen för den politiska dialogen, vilket de också gör. Parlamentet anser att 
den aktiva roll som de nationella parlamenten kan spela genom att vägleda ministerrådets 
medlemmar, liksom ett gott samarbete mellan Europaparlamentet och de nationella 
parlamenten, kan bidra till att skapa en sund parlamentarisk motvikt till utövandet av den 
verkställande makten i fråga om EU:s funktionssätt.

                                               
2 Europeiska rådets beslut om att avlägsna ovannämnda artiklar från förslaget till förordning togs den 
29 juni 2012.


