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AKT OM ALLMÄNNA DIREKTA VAL AV LEDAMÖTER I
EUROPAPARLAMENTET1

Artikel 1

1. I varje medlemsstat skall Europaparlamentets ledamöter väljas genom listval
(valsedlar) eller ett förfarande med single transferable vote (STV), och valsättet skall vara
proportionellt.

2. Medlemsstaterna får tillåta listval med preferenslistor enligt bestämmelser som skall
fastställas av respektive medlemsstat.

3. Valen skall vara allmänna, direkta, fria och hemliga.

Artikel 2

Varje medlemsstat får, i enlighet med sin specifika nationella situation, upprätta valkretsar för
val till Europaparlamentet eller föreskriva indelning i andra enheter, utan att detta får inkräkta
på valsystemets proportionella karaktär.

Artikel 3

Medlemsstaterna får fastställa en lägsta tröskel för fördelningen av mandaten. Denna tröskel
får inte sättas högre än 5 procent av de avgivna rösterna på nationell nivå.

Artikel 4

1 OBS: Detta dokument är en konsoliderad version som tagits fram av Europaparlamentets
rättstjänst på grundval av akten om allmänna direkta val av företrädare i församlingen
(EGT L 278, 8.10.1976, s. 5), ändrad genom beslut 93/81/Euratom, EKSG, EEG om
ändring av akten om allmänna direkta val av företrädare i Europaparlamentet, som utgör
en bilaga till rådets beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976
(EGT L 33, 9.2.1993, s. 15) och rådets beslut 2002/772/EG, Euratom av den 25 juni
2002 och av den 23 september 2002 (EGT L 283, 21.10.2002, s. 1). Den skiljer sig från
den konsoliderade version som byrån för Europeiska gemenskapernas officiella
publikationer framställt (CONSLEG. 1976X1008-23/09/2002) på följande två punkter:
Den innehåller en strecksats i artikel 7.1, ”– ledamot av regionkommittén”, som är en
följd av artikel 5 i Amsterdamfördraget (EGT C 340, 10.11.1997), och har omnumrerats i
överensstämmelse med artikel 2.1 i beslut 2002/772/EG, Euratom.
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Varje medlemsstat får fastställa ett tak för kandidaternas utgifter i samband med
valkampanjen.

Artikel 5

1. Den femårsperiod för vilken Europaparlamentets ledamöter valts skall börja då den
första sessionen öppnas efter varje val.

Valperioden kan förlängas eller förkortas enligt artikel 11.2 andra stycket.

2. Ledamöternas mandattid skall börja och sluta vid samma tidpunkt som den period
som avses i punkt 1.

Artikel 6

1. Ledamöterna skall rösta individuellt och personligen. De får inte bindas av några
instruktioner eller uppdrag.

2. Europaparlamentets ledamöter skall åtnjuta den immunitet och de privilegier som
gäller för dem enligt protokollet om Europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier
av den 8 april 1965.

Artikel 7

1. Uppdraget som ledamöter i Europaparlamentet är inte förenligt med att vara

– ledamot av regeringen i en medlemsstat,

– ledamot av Europeiska gemenskapernas kommission,

– domare, generaladvokat eller justitiesekreterare i Europeiska gemenskapernas domstol
eller förstainstansrätten,

– ledamot i Europeiska centralbankens direktion,
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– ledamot av Europeiska gemenskapernas revisionsrätt,

– EU-ombudsmannen,

– medlem av Ekonomiska och sociala kommittén i Europeiska gemenskapen och
i Europeiska atomenergigemenskapen,

– ledamot av regionkommittén,

– medlem av sådana kommittéer eller andra organ som har tillsatts enligt fördragen om
upprättandet av Europeiska gemenskapen och Europeiska atomenergigemenskapen för
att förvalta gemenskapernas medel eller för att utföra en permanent och direkt
förvaltningsuppgift,

– styrelseledamot, direktionsledamot eller anställd i Europeiska investeringsbanken,

– tjänsteman eller annan anställd i aktiv tjänst inom Europeiska gemenskapernas
institutioner eller i organ som är knutna till dem, eller i Europeiska centralbanken.

2. Från och med valet till Europaparlamentet år 2004 skall uppdraget som ledamot av
Europaparlamentet inte vara förenligt med uppdraget som ledamot av ett nationellt
parlament.

Utan hinder av denna regel och utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna
i punkt 3 får

– de ledamöter av Irlands nationella parlament som vid ett senare val väljs till ledamöter av
Europaparlamentet utöva båda mandaten samtidigt fram till följande val till
Irlands nationella parlament, då första stycket i denna punkt skall tillämpas,

– de ledamöter av Förenade kungarikets nationella parlament som under den femårsperiod
som föregår valet till Europaparlamentet 2004 även är ledamöter av Europaparlamentet
utöva båda mandaten samtidigt fram till valet till Europaparlamentet 2009, då första
stycket i denna punkt skall tillämpas.

3. Dessutom kan varje medlemsstat, under de förutsättningar som anges i artikel 8, utöka
nationella regler om oförenlighet.

A1_Akt om allmänna direkta val av ledamöter i Europaparlamentet
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4. Sådana ledamöter i Europaparlamentet på vilka punkterna 1, 2 och 3 blir tillämpliga
under den femårsperiod som avses i artikel 5, skall ersättas enligt artikel 13.

Artikel 8

Om inte annat följer av bestämmelserna i denna akt skall valförfarandet i varje medlemsstat
genomföras enligt de nationella bestämmelserna.

I dessa nationella bestämmelser kan nationella särdrag i medlemsstaterna eventuellt beaktas,
men de får inte inkräkta på valsystemets proportionella karaktär.

Artikel 9

Vid val av ledamöter i Europaparlamentet får ingen rösta mer än en gång.

Artikel 10

1. Val till Europaparlamentet skall hållas den dag och den tid som varje medlemsstat
fastställer; denna dag skall för samtliga medlemsstater infalla under samma period, som skall
börja en torsdag morgon och sluta närmast följande söndag.

2. En medlemsstat får inte officiellt meddela sitt valresultat förrän valet har avslutats i
den medlemsstat vars väljare skall rösta sist inom den period som anges i punkt 1.

Artikel 11

1. För det första valet skall rådet enhälligt och efter att ha hört Europaparlamentet
bestämma valperioden.

2. De följande valen skall äga rum inom samma period under det sista året av den
femårstid som avses i artikel 5.

Om det visar sig omöjligt att under den perioden hålla valen i gemenskapen, skall rådet
enhälligt och efter att ha hört Europaparlamentet minst ett år före utgången av den
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femårsperiod som avses i artikel 5 bestämma en annan valperiod, som inte får infalla mer än
två månader före eller en månad efter den enligt föregående stycke bestämda perioden.

3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 196 i Fördraget om upprättandet av
Europeiska gemenskapen och artikel 109 i Fördraget om upprättandet av
Europeiska atomenergigemenskapen, skall Europaparlamentet utan särskild kallelse
sammanträda den första tisdagen sedan en månad har förflutit efter utgången av valperioden.

4. Det avgående Europaparlamentets befogenheter skall upphöra när det nya
Europaparlamentet sammanträder första gången.

Artikel 12

Europaparlamentet skall pröva ledamöternas behörighet. I detta syfte skall Europaparlamentet
beakta de valresultat som medlemsstaterna officiellt har tillkännagivit och avgöra sådana
tvister som kan uppkomma på grund av bestämmelserna i denna akt, dock inte tvister som
uppkommer på grund av nationella bestämmelser som akten hänvisar till.

Artikel 13

1. En plats blir vakant när mandatet för en ledamot av Europaparlamentet upphör på
grund av att han begär sitt entledigande, avsätts eller avlider, eller på grund av att
mandattiden löper ut.

2. Om inte annat följer av de övriga bestämmelserna i denna akt, skall varje medlemsstat
fastställa lämpliga förfaranden för hur en plats som blir vakant skall besättas under återstoden
av den femårsperiod som avses i artikel 5.

3. Om det uttryckligen fastställs i en medlemsstats lagstiftning när mandattiden för
en ledamot av Europaparlamentet löper ut, skall dennes mandat upphöra i enlighet med
bestämmelserna i denna lagstiftning. De behöriga nationella myndigheterna skall underrätta
Europaparlamentet om detta.

4. Om en plats blir vakant på grund av att ledamoten begär sitt entledigande, avsätts eller
avlider, skall Europaparlamentets ordförande utan dröjsmål underrätta de behöriga
myndigheterna i den berörda medlemsstaten.
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Artikel 14

Om det visar sig nödvändigt att besluta om åtgärder för att genomföra denna akt, skall rådet
på förslag från Europaparlamentet och efter att ha hört kommissionen enhälligt besluta om
sådana åtgärder. Rådet skall först ha försökt komma överens med Europaparlamentet
i en förlikningskommitté som skall bestå av rådet och företrädare för Europaparlamentet.

Artikel 15

Denna akt är upprättad på danska, engelska, finska, franska, grekiska, iriska, italienska,
nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken, vilka alla texter är lika
giltiga.

Bilagorna I och II skall utgöra en integrerad del av denna akt.

Artikel 16

Bestämmelserna i denna akt träder i kraft den första dagen i den månad som följer efter det
att den sista av de anmälningar som avses i beslutet har tagits emot.

Utfärdad i Bryssel den tjugonde september nittonhundrasjuttiosex.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende september nitten hundrede og seksoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten September neunzehnhundert-sechsundsiebzig.

Done at Brussels on the twentieth day of September in the year one thousand nine hundred
and seventy-six.

Fait à Bruxelles, le vingt septembre mil neuf cent soixante-seize.

Arna dhéanamh sa Bhruiséil, an fichiú lá de mhí Mhéan Fómhair, miíle naoi gcéad seachtó a
sé.

Fatto a Bruxelles, addì venti settembre millenovecentosettantasei.
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Gedaan te Brussel, de twintigste september negentienhonderd zesenze-ventig.

BILAGA I

Förenade kungariket skall tillämpa bestämmelserna i denna akt endast på
Förenade kungariket.

BILAGA II

Förklaring om artikel 14

Det föreligger enighet om att medlingskommittén i fråga om sitt förfarande skall följa
bestämmelserna i punkterna 5, 6 och 7 för det förfarande som fastställdes i
Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma förklaring av den 4 mars
19752.

2 EGT C 89, 22.4.1975, s. 1.
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PROTOKOLL (nr 7)
OM EUROPEISKA UNIONENS IMMUNITET OCH PRIVILEGIER

DE HÖGA FÖRDRAGSSLUTANDE PARTERNA,

SOM BEAKTAR att, i enlighet med artikel 343 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och
artikel 191 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, nedan kallad
Euratom, ska Europeiska unionen och Euratom åtnjuta sådan immunitet och sådana privilegier
inom medlemsstaternas territorium som behövs för att de ska kunna utföra sina uppgifter,

HAR ENATS OM följande bestämmelser, som ska fogas till fördraget om Europeiska unionen, fördraget
om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergige
menskapen.

KAPITEL I

EUROPEISKA UNIONENS EGENDOM, MEDEL, TILLGÅNGAR OCH
TRANSAKTIONER

Artikel 1

Unionens lokaler och byggnader ska vara okränkbara. De får inte genomsökas, beslagtas, konfiskeras
eller exproprieras. Unionens egendom och tillgångar får inte utan tillstånd från domstolen bli föremål
för några administrativa eller rättsliga tvångsåtgärder.

Artikel 2

Unionens arkiv ska vara okränkbara.

Artikel 3

Unionen, dess tillgångar, inkomster och övrig egendom ska vara befriade från alla direkta skatter.

Medlemsstaternas regeringar ska i alla de fall där så är möjligt vidta lämpliga åtgärder för att
efterskänka eller betala tillbaka summan av de indirekta skatter och avgifter som ingår i priset på
lös eller fast egendom när unionen för tjänstebruk gör betydande inköp i vilka denna typ av skatter
och avgifter inkluderas i priset. Dessa bestämmelser får dock inte tillämpas på ett sådant sätt att
konkurrensen inom unionen snedvrids.

Ingen befrielse ska beviljas för sådana skatter och avgifter som utgör betalning för allmännyt
tiga tjänster.

SVC 202/266 Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2016
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Artikel 4

Unionen ska vara befriad från alla tullar, förbud och restriktioner vad avser import och export av
varor som är avsedda för tjänstebruk. Varor som på detta sätt har förts in i en stat får inte avyttras
- vare sig detta sker mot betalning eller inte – inom denna stats territorium, om det inte sker på
villkor som godkänts av den statens regering.

Unionen ska också vara befriad från alla tullar, förbud och restriktioner vad avser import och export
av unionens publikationer.

KAPITEL II

MEDDELANDEN OCH IDENTITETSHANDLINGAR

Artikel 5
(f.d. artikel 6)

Vad avser unionens officiella meddelanden och översändandet av alla dess dokument ska unionens
institutioner inom varje medlemsstats territorium åtnjuta samma behandling som staten i fråga ger
diplomatiska beskickningar.

Officiell korrespondens och andra former av officiella meddelanden som unionens institutioner
skickar får inte censureras.

Artikel 6
(f.d. artikel 7)

Identitetshandling i den form som rådet med enkel majoritet ska fastställa kan av ordförandena för
unionens institutioner utställas till ledamöter, medlemmar och anställda i unionens institutioner och
ska godtas som giltig resehandling av medlemsstaternas myndigheter. Dessa identitetshandlingar ska
utställas till tjänstemän och övriga anställda enligt de villkor som fastställts i tjänsteföreskrifterna för
tjänstemännen och anställningsvillkoren för övriga anställda i unionen.

Kommissionen får sluta avtal om att dessa identitetshandlingar ska gälla som giltiga resehandlingar
inom tredjelands territorium.

KAPITEL III

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER

Artikel 7
(f.d. artikel 8)

Europaparlamentets ledamöter får inte underkastas någon begränsning av administrativ eller annan
natur i sin rörelsefrihet under resa till eller från Europaparlamentets mötesplats.

SV7.6.2016 Europeiska unionens officiella tidning C 202/267
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Europaparlamentets ledamöter ska, vad avser tull- och valutakontroll,

a) av sin egen regering beviljas samma lättnader som högre tjänstemän som tillfälligt reser utom
lands i offentligt uppdrag,

b) av regeringarna i övriga medlemsstater beviljas samma lättnader som företrädare för utländska
regeringar med tillfälligt offentligt uppdrag.

Artikel 8
(f.d. artikel 9)

Europaparlamentets ledamöter får inte förhöras, kvarhållas eller lagföras på grund av yttranden de
gjort eller röster de avlagt under utövandet av sitt ämbete.

Artikel 9
(f.d. artikel 10)

Under Europaparlamentets sessioner ska dess ledamöter åtnjuta

a) vad avser deras egen stats territorium, den immunitet som beviljas parlamentsledamöter i deras
land,

b) vad avser alla andra medlemsstaters territorium, immunitet vad gäller alla former av kvarhållande
och lagföring.

Immuniteten ska även vara tillämplig på ledamöterna under resan till och från Europaparlamen
tets mötesplats.

Immuniteten kan inte åberopas av en ledamot som tas på bar gärning och kan inte hindra Euro
paparlamentet att utöva sin rätt att upphäva en av dess ledamöters immunitet.

KAPITEL IV

FÖRETRÄDARE FÖR DE MEDLEMSSTATER SOM DELTAR I ARBETET
I EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER

Artikel 10
(f.d. artikel 11)

Företrädare för de medlemsstater som deltar i arbetet i unionens institutioner, deras rådgivare och
tekniska experter ska i sin tjänsteutövning och under resan till och från mötesplatsen åtnjuta
sedvanliga privilegier, immunitet och lättnader.

Denna artikel ska även vara tillämplig på ledamöter av unionens rådgivande organ.

SVC 202/268 Europeiska unionens officiella tidning 7.6.2016
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KAPITEL V

TJÄNSTEMÄN OCH ANSTÄLLDA I EUROPEISKA UNIONEN

Artikel 11
(f.d. artikel 12)

Inom varje medlemsstats territorium och oberoende av statstillhörighet ska tjänstemän och övriga
anställda i unionen

a) åtnjuta immunitet mot rättsliga förfaranden vad avser handlingar som de har begått i sin tjäns
teutövning, inbegripet muntliga och skriftliga uttalanden, om inte annat följer av bestämmelserna
i de fördrag som dels behandlar reglerna för tjänstemännens och de anställdas ansvar gentemot
unionen, och dels Europeiska unionens domstols behörighet att döma i tvister mellan unionen
och dess tjänstemän och övriga anställda; de ska åtnjuta denna immunitet även efter det att deras
uppdrag har upphört,

b) tillsammans med sina äkta makar och av dem försörjda familjemedlemmar vara undantagna från
bestämmelser om begränsning av invandring och formaliteter för registrering av utlänningar,

c) beviljas samma lättnader i fråga om valuta- och växlingsbestämmelser som normalt beviljas
tjänstemän i internationella organisationer,

d) då de tillträder sin tjänst i landet i fråga, ha rätt att tullfritt föra in sitt bohag och sina personliga
tillhörigheter, samt ha rätt att tullfritt föra ut sitt bohag och sina personliga tillhörigheter då deras
tjänstgöringstid i landet är slut, om inte annat följer av de villkor som regeringen i det land där
rätten utövas, i båda fallen, anser nödvändiga,

e) ha rätt att tullfritt införa ett motorfordon för personligt bruk som antingen förvärvats enligt
gällande regler för hemmamarknaden i det land där de senast var bosatta eller i det land där
de är medborgare, samt ha rätt att tullfritt föra ut fordonet, om inte annat följer av de villkor som
det berörda landets regering, i båda fallen, anser nödvändiga.

Artikel 12
(f.d. artikel 13)

Unionens tjänstemän och övriga anställda ska vara skyldiga att betala skatt till unionen på de löner
och arvoden de får av unionen enligt de villkor och det förfarande som Europaparlamentet och rådet
har fastställt genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet och efter att ha
hört de berörda institutionerna.

De ska vara befriade från nationella skatter på de löner och arvoden de får av unionen.

SV7.6.2016 Europeiska unionens officiella tidning C 202/269
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Artikel 13
(f.d. artikel 14)

Unionens tjänstemän och övriga anställda som enbart på grund av sin tjänsteutövning i unionen
bosätter sig inom territoriet för en annan medlemsstat än den i vilken de vid tiden för sitt tjäns
tetillträde vid unionen var skatterättsligt bosatta, ska – vad avser inkomst- och förmögenhetsbeskatt
ning samt arvsskatt och tillämpningen av avtal om undvikande av dubbelbeskattning som ingåtts
mellan unionens medlemsstater – i båda länderna behandlas som om de fortfarande var bosatta på
sin tidigare bostadsort, förutsatt att denna befinner sig inom en av unionens medlemsstater. Detta
gäller även för äkta makar, förutsatt att de inte utövar någon egen yrkesverksamhet, och för barn
som de personer som avses i denna artikel försörjer och har hand om.

Lös egendom som tillhör de personer som avses i föregående stycke och som finns inom den stats
territorium i vilken de uppehåller sig, ska vara befriad från arvsskatt i den staten. Vid fastställande av
sådan skatt ska den lösa egendomen anses finnas i den stat där personerna skatterättsligt är bosatta,
om inte annat följer av tredjelands rätt och eventuell tillämpning av bestämmelser i internationella
avtal om dubbelbeskattning.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i denna artikel ska inte hänsyn tas till en bostadsort som
enbart beror på tjänsteutövning inom andra internationella organisationer.

Artikel 14
(f.d. artikel 15)

Europaparlamentet och rådet ska, genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftnings
förfarandet och efter att ha hört de berörda institutionerna, fastställa ordningen för sociala förmåner
för unionens tjänstemän och övriga anställda.

Artikel 15
(f.d. artikel 16)

Europaparlamentet och rådet ska genom förordningar i enlighet med det ordinarie lagstiftningsför
farandet och efter att ha samrått med övriga berörda institutioner, besluta vilka grupper av unionens
tjänstemän och övriga anställda bestämmelserna i artikel 11, artikel 12 andra stycket och arti
kel 13 helt eller delvis ska tillämpas på.

Medlemsstaternas regeringar ska regelbundet underrättas om namn, ställning och adress på de tjäns
temän och övriga anställda som ingår i dessa grupper.
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KAPITEL VI

IMMUNITET OCH PRIVILEGIER FÖR TREDJELANDS BESKICKNINGAR
ACKREDITERADE HOS EUROPEISKA UNIONEN

Artikel 16
(f.d. artikel 17)

Den medlemsstat på vars territorium unionen har sitt säte ska bevilja tredjelands beskickning som är
ackrediterad hos unionen immunitet och privilegier enligt diplomatisk sedvänja.

KAPITEL VII

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 17
(f.d. artikel 18)

Privilegier, immunitet och lättnader ska endast beviljas unionens tjänstemän och övriga anställda om
det ligger i unionens intresse.

Var och en av unionens institutioner ska upphäva den immunitet som har beviljats en tjänsteman
eller en annan anställd, om institutionen anser att upphävandet av immuniteten inte strider mot
unionens intresse.

Artikel 18
(f.d. artikel 19)

Unionens institutioner ska vid tillämpningen av detta protokoll samarbeta med de berörda medlems
staternas ansvariga myndigheter.

Artikel 19
(f.d. artikel 20)

Artiklarna 11-14 och artikel 17 ska vara tillämpliga på Europeiska rådets ordförande.

De ska också vara tillämpliga på kommissionens ledamöter.

Artikel 20
(f.d. artikel 21)

Artiklarna 11-14 och artikel 17 ska vara tillämpliga på Europeiska unionens domstols domare,
generaladvokater, justitiesekreterare och biträdande referenter, utan att det påverkar tillämpningen
av bestämmelserna i artikel 3 i protokollet om stadgan för Europeiska unionens domstol vad avser
immunitet mot rättsliga förfaranden för domare och generaladvokater.
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Artikel 21
(f.d. artikel 22)

Detta protokoll ska även vara tillämpligt på Europeiska investeringsbanken, på ledamöterna av dess
organ, dess personal och de företrädare för medlemsstaterna som deltar i bankens arbete, utan att
det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i protokollet om bankens stadga.

Europeiska investeringsbanken ska dessutom vara befriad från alla skatter eller liknande avgifter vid
de tillfällen då dess kapital utökas och från de olika formaliteter som kan vara förknippade därmed
i den stat där banken har sitt säte. På samma sätt ska bankens upplösning eller likvidation inte
medföra några skatter eller avgifter. Slutligen ska den verksamhet som banken och dess organ
bedriver i enlighet med dess stadga inte vara föremål för någon omsättningsskatt.

Artikel 22
(f.d. artikel 23)

Detta protokoll ska också tillämpas på Europeiska centralbanken, medlemmarna av dess beslutande
organ och dess personal, dock utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i protokollet
om stadgan för Europeiska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken.

Europeiska centralbanken ska dessutom vara befriad från alla skatter och liknande avgifter på grund
av en ökning av dess kapital och från olika formaliteter som kan vara förenade därmed i den stat där
banken har sitt säte. Bankens och dess beslutande organs verksamhet enligt stadgan för Europe
iska centralbankssystemet och Europeiska centralbanken ska inte påföras någon omsättningsskatt.
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II

(Rättsakter vilkas publicering inte är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTET

EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

av den 28 september 2005

om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga

(2005/684/EG, Euratom)

EUROPAPARLAMENTET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 190.5 i detta,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt
artikel 108.4 i detta,

efter att ha hört kommissionen (1),

med rådets godkännande (2), och

av följande skäl:

(1) Europaparlamentet består av ”företrädare för folken i de i gemenskapen sammanslutna staterna”.
Enligt artikel 190.1 i EG‑fördraget är de även ”företrädare för folken i de stater som slutit sig samman
i gemenskapen”. Samma beteckning används i artikel 190.2 i EG‑fördraget (om antalet företrädare
som skall väljas i varje medlemsstat) och artikel 190.3 i EG‑fördraget (”företrädarna skall väljas för en
period av fem år”). Enligt dessa bestämmelser är ledamöterna folkens representanter. I stadgan
används beteckningen ledamot för dessa representanter.

(2) Europaparlamentet har rätt att självt reglera sina egna angelägenheter i sin arbetsordning i enlighet
med artikel 199 första stycket i EG-fördraget och med beaktande av stadgan.

(3) I artikel 1 i stadgan används begreppet ledamöter och man tydliggör att det inte handlar om deras
rättigheter och skyldigheter, utan om de allmänna villkoren för utförandet av deras åligganden.

7.10.2005 SV Europeiska unionens officiella tidning L 262/1
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(4) Bestämmelsen i artikel 2 om att ledamöterna skall vara fria och obundna nämns inte någonstans i
primärlagstiftningen och bör fastställas i en rättsakt. Förklaringar där ledamöterna åtar sig att avsäga
sig uppdraget vid en viss tidpunkt, och in blanko-förklaringar om avsägelse av uppdraget, som
partierna kan använda sig av enligt eget tycke och smak, bör anses vara oförenliga med
bestämmelsen om att ledamöterna skall vara fria och obundna och bör därför inte vara rättsligt
bindande.

(5) I artikel 3.1 återges bestämmelserna i artikel 6.1 i Akten av den 20 september 1976 om allmänna
direkta val av ledamöter av Europaparlamentet i sin helhet.

(6) Initiativrätten som avses i artikel 5 är en nödvändig rättighet för parlamentets samtliga ledamöter.
Denna rättighet får inte begränsas av Europaparlamentets arbetsordning.

(7) I artikel 6 fastställs rätten att ta del av handlingar, som hittills fastställts genom parlamentets
arbetsordning. Den avser en viktig aspekt av ledamöternas arbete och bör därför förankras i stadgan.

(8) Artikel 7 skall garantera att den språkliga mångfalden upprätthålls effektivt trots strävanden åt
motsatt håll. De officiella språken bör aldrig diskrimineras. Denna princip bör även gälla efter en
utvidgning av Europeiska unionen.

(9) Enligt artiklarna 9 och 10 skall ledamöterna erhålla ersättning för utövandet av sitt mandat.
Parlamentet tillsatte en expertgrupp för att fastställa hur hög denna ersättning skall vara.
Expertgruppen lade i maj 2000 fram en studie enligt vilken ersättningen bör ligga på 38,5 procent av
grundlönen för en domare vid Europeiska gemenskapernas domstol.

(10) Eftersom ledamotsarvoden, övergångsersättningar samt ålders-, invaliditets- och efterlevandepen-
sioner finansieras genom Europeiska unionens allmänna budget, borde de beläggas med skatt som
kommer gemenskapen till godo.

(11) Ledamöterna har en speciell situation såtillvida att de inte är skyldiga att vara bosatta på de orter där
parlamentet har sin verksamhet, och de har en särskild anknytning till den stat där de har blivit valda.
Det är därför lämpligt att ge medlemsstaterna rätt att tillämpa nationella skatterättsliga bestämmelser
på ledamöternas arvoden, övergångsersättningar samt ålders-, invaliditets- och efterlevandepensio-
ner.

(12) Artikel 9.3 är nödvändig eftersom partierna ofta förväntar sig att en del av de ersättningar som anges
i artikel 9.1 och 9.2 tillkommer partiet. Denna form av partifinansiering bör förbjudas.

(13) Den övergångsersättning som avses i artikel 9.2 och artikel 13 skall betalas under perioden från det
att uppdraget upphört tills ett nytt uppdrag inleds. Skulle ledamoten inleda ett nytt mandat eller ett
offentligt ämbete föreligger inget behov för denna övergångsersättning.

(14) Mot bakgrund av utvecklingen när det gäller ålderspensioner i medlemsstaterna förefaller det
lämpligt att före detta ledamöter har rätt till ålderspension från och med det att de fyller 63 år.
Bestämmelserna i artikel 14 påverkar inte medlemsstaternas befogenhet att i enlighet med nationell
lagstiftning ta med ålderspensionen vid beräkningen av beloppen för ålderspensioner.

(15) Bestämmelserna om efterlevandepensionen fastställs i huvudsak genom den befintliga lagstiftningen
i Europeiska gemenskapen. En omgift, efterlevande make/makas rätt till efterlevandepension bygger
på den moderna tanken om att ersättningen grundar sig på egna inbetalningar och inte bara tjänar
till ren försörjning. Det är inte heller uteslutet att en sådan rätt föreligger även om den efterlevande
maken/makan klarar sin egen försörjning tack vare egna inkomster eller egen förmögenhet.
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(16) Bestämmelserna i artikel 18 är nödvändiga eftersom nationella förmåner i form av sjukersättning,
bidrag eller hjälp med betalning av sjukförsäkringsavgifterna slopas i och med stadgan. Dessa
förmåner beviljas ofta även efter det att mandatet upphört.

(17) Bestämmelserna om ersättning av kostnader måste ta hänsyn till de grundprinciper som EG-
domstolen utarbetade i samband med domen i målet om Lord Bruce (3). Detta möjliggör för
parlamentet att betala ut ersättning med schablonbelopp där så är möjligt för att begränsa de
administrativa kostnader och den arbetsbörda som en noggrann kontroll av varje utgift skulle
innebära, och motsvarar därför en god förvaltning.

(18) Den 28 maj 2003 godkände parlamentets presidium en serie nya regler gällande betalning av
ledamöternas utgifter och arvoden baserad på faktiska kostnader, som bör träda i kraft samtidigt
med stadgan.

(19) Medlemsstaterna bör garantera bibehållandet av bestämmelser om att en ledamot i Europa-
parlamentet, när han eller hon utövar sitt mandat i sin medlemsstat, skall jämställas med
ledamöterna i respektive medlemsstats parlament. Med tanke på att medlemsstaterna har mycket
olika bestämmelser på detta område är det inte möjligt att finna en lösning på detta problem på EU-
nivå. Utan sådana bestämmelser skulle det vara svårt eller till och med omöjligt för ledamöterna av
Europaparlamentet att utöva sitt mandat i den medlemsstat där de valdes. Det ligger även i
medlemsstaternas intresse att mandatet utövas på ett effektivt sätt.

(20) Bestämmelsen i artikel 25.1 är nödvändig eftersom de nationella bestämmelser som hittills gällt för
ledamöterna är mycket varierande, vilket gör det omöjligt att finna en lösning på EU-nivå på samtliga
problem som en övergång från det gamla till ett nytt system på EU-nivå skulle medföra. Eftersom
ledamöterna får välja själva kan det inte bli fråga om några försämrade rättigheter eller ekonomiska
nackdelar i samband med denna övergång. Bestämmelserna i artikel 25.2 är en följd av det beslut
som skall fattas enligt artikel 25.1.

(21) Skillnaderna mellan de nationella situationerna beaktas i artikel 29, som gör det möjligt för
medlemsstaterna att fastställa att ledamöterna under en övergångsperiod skall omfattas av
bestämmelser som avviker från den föreliggande stadgan. Dessa skillnader är också orsaken till att
medlemsstaterna ges möjlighet att behandla Europaparlamentets ledamöter och de nationella
parlamentsledamöterna på samma sätt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVSNITT I

BESTÄMMELSER OCH ALLMÄNNAVILLKOR FÖR HUR EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER SKALL
FULLGÖRA SINA ÅLIGGANDEN

Artikel 1

I denna stadga fastställs bestämmelser och allmänna villkor för hur Europaparlamentets ledamöter skall
fullgöra sina åligganden.

Artikel 2

1. Ledamöterna är fria och obundna.
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2. Alla överenskommelser om avsägelse av uppdraget före eller vid valperiodens utgång skall betraktas
som ogiltiga.

Artikel 3

1. Ledamöterna skall rösta individuellt och personligen. De får inte bindas av instruktioner eller
uppdrag.

2. Alla överenskommelser om hur mandatet skall utövas skall betraktas som ogiltiga.

Artikel 4

Sådana skriftliga dokument och datafiler som en ledamot har mottagit, författat eller sänt i väg skall inte
anses vara parlamentets dokument, förutom i de fall de har ingivits i enlighet med arbetsordningen.

Artikel 5

1. Varje ledamot har rätt att inom ramen för parlamentets initiativrätt lägga fram ett förslag till
gemenskapsrättsakt.

2. Parlamentet skall i sin arbetsordning fastställa villkoren för utövandet av denna rättighet.

Artikel 6

1. Ledamöterna har rätt att ta del av alla handlingar som parlamentet innehar.

2. Bestämmelserna i punkt 1 gäller inte personakter och räkenskaper.

3. De av Europeiska unionens rättsakter och interinstitutionella avtal som rör tillgång till handlingar
berörs inte av punkt 1.

4. Parlamentet skall fastställa villkoren för utövandet av denna rättighet.

Artikel 7

1. Parlamentets handlingar skall översättas till alla officiella språk.

2. Muntliga inlägg skall simultantolkas till alla övriga officiella språk.

3. Parlamentet skall fastställa villkoren för genomförandet av denna artikel.

Artikel 8

1. Ledamöterna får bilda politiska grupper.

2. Parlamentet skall i sin arbetsordning fastställa villkoren för utövandet av denna rättighet.
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Artikel 9

1. Ledamöterna har rätt till ett lämpligt arvode som garanterar deras oberoende.

2. Efter det att deras uppdrag har upphört har de rätt till övergångsersättning och pension.

3. Alla överenskommelser om att använda arvodet, övergångsersättningen eller pensionen efter att deras
uppdrag har upphört och för andra ändamål än privata skall betraktas som ogiltiga.

4. Efterlevande till ledamöter eller före detta ledamöter har rätt till efterlevandepension.

Artikel 10

Ledamotsarvodet skall uppgå till 38,5 procent av grundlönen för en domare vid
Europeiska gemenskapernas domstol.

Artikel 11

Det arvode som en ledamot får för att utöva ett mandat i ett annat parlament skall räknas av från
ledamotsarvodet.

Artikel 12

1. Det arvode som anges i artikel 9 skall vara föremål för beskattning till fördel för gemenskapen enligt
samma villkor som enligt artikel 13 i protokollet om Europeiska gemenskapens immunitet och privilegier
gäller för gemenskapens tjänstemän och övriga anställda.

2. Avdrag för utgifter i tjänsteutövningen, och personliga utgifter och avdrag för familjetillägg och
sociala förmåner som avses i artikel 3.2–3.4 i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 260/68 av den
29 februari 1968 om villkoren för och förfarandet vid skatt till Europeiska gemenskaperna (4) är inte
tillämpliga.

3. Punkt 1 skall inte påverka medlemsstaternas rätt att låta ledamöternas arvoden omfattas av nationella
skatterättsliga bestämmelser, förutsatt att varje form av dubbelbeskattning undviks.

4. Medlemsstaternas rätt att ta hänsyn till arvodet vid fastställandet av skattesatsen för andra inkomster
berörs inte av detta.

5. Denna artikel gäller även övergångsersättning och pension som utges i enlighet med artiklarna 13, 14,
15 och 17.

6. Prestationer i enlighet med artiklarna 18, 19 och 20 samt inbetalningar till pensionsfonden i enlighet
med artikel 27 är inte skattepliktiga.

7.10.2005 SV Europeiska unionens officiella tidning L 262/5
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Artikel 13

1. Ledamöter vars mandat upphör har rätt till en övergångsersättning motsvarande ledamotsarvodet i
artikel 10.

2. Denna skall betalas ut i form av en månadsersättning för varje år som mandatet har utövats, dock i
lägst sex och högst tjugofyra månader.

3. Övergångsersättningen skall inte betalas ut om ledamoten tillträder ett mandat vid ett annat
parlament eller offentligt ämbete.

4. Vid dödsfall skall övergångsersättningen betalas ut sista gången under den månad den före detta
ledamoten avled.

Artikel 14

1. Före detta ledamöter har rätt till ålderspension från och med det att de fyller 63 år.

2. För varje helt år som ledamoten utövat sitt mandat skall ålderspension utgå med 3,5 procent av
ledamotsarvodet i artikel 10, och för varje ytterligare hel månad med en tolftedel. Det sammanlagda
beloppet får dock inte överstiga 70 procent.

3. Rätten till ålderspension är helt oberoende av andra eventuella pensioner.

4. Artikel 11 gäller på motsvarande sätt.

Artikel 15

1. Ledamöter som blir invalidiserade under sin mandattid har rätt till invaliditetspension.

2. Artikel 14.2 gäller på motsvarande sätt. Pensionsbeloppet skall uppgå till minst 35 procent av
arvodet i artikel 10.

3. Pensionsrättigheterna börjar gälla när ledamoten avsäger sig sitt uppdrag.

4. Parlamentet skall fastställa villkoren för utövandet av denna rättighet.

5. Artikel 11 gäller på motsvarande sätt.

Artikel 16

Har en före detta ledamot samtidigt rätt till övergångsersättning enligt artikel 13 och pension enligt
artiklarna 14 eller 15, skall den bestämmelse tillämpas som ledamoten själv valt.

Artikel 17

1. Avlider en ledamot, eller avlider en före detta ledamot som är pensionsberättigad eller innehar
pensionsrättigheter enligt artiklarna 14 eller 15, har efterlevande make/maka och underhållsberättigade
barn rätt till efterlevandepension.
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2. Det sammanlagda pensionsbeloppet får inte vara högre än den ålderspension som ledamoten skulle
haft rätt till vid valperiodens slut eller den pension som en före detta ledamot hade rätt till eller skulle haft
rätt till.

3. Den efterlevande maken/makan har rätt till 60 procent av det belopp som nämns i punkt 2, dock
minst 30 procent av ledamotsarvodet som avses i artikel 10. Denna rättighet påverkas inte om den
efterlevande gifter om sig. Denna rättighet skall inte gälla om omständigheterna i ett enskilt fall inte tillåter
något rimligt tvivel på att äktenskapet ingåtts enbart i försörjningssyfte.

4. Ett underhållsberättigat barn har rätt till 20 procent av det belopp som nämns i punkt 2.

5. Vid behov skall den sammanlagda pensionen delas upp mellan maken/makan och barnen på
grundval av procentsatserna i punkterna 3 och 4.

6. Pensionen skall betalas ut från och med den första dagen i den månad som följer på dödsfallet.

7. Om den efterlevande maken/makan dör skall pensionsrättigheterna upphöra i slutet av den månad då
dödsfallet inträffade.

8. Ett barn uppbär pensionsrättigheter till och med slutet av den månad då det fyller 21 år. Rättigheterna
kvarstår emellertid under den tid barnet genomgår utbildning, men upphör senast vid utgången av den
månad barnet fyller 25 år. Rättigheterna kvarstår så länge barnet på grund av sjukdom eller
funktionshinder är oförmöget att försörja sig självt.

9. Personer som ingått partnerskap som officiellt erkänns i medlemsstaterna skall jämställas med äkta
makar.

10. Parlamentet skall fastställa villkoren för utövandet av denna rättighet.

Artikel 18

1. Ledamöter, före detta ledamöter som uppbär pension och personer som uppbär efterlevandepension
har rätt till ersättning för två tredjedelar av sina utlägg i samband med sjukdom, graviditet eller
barnafödande.

2. Parlamentet skall fastställa villkoren för utövandet av denna rättighet.

Artikel 19

1. Ledamöterna har rätt till ett försäkringsskydd mot de risker som är förenade med utövandet av deras
uppdrag.

2. Parlamentet skall fastställa villkoren för utövandet av denna rättighet. Ledamöterna skall själva stå för
en tredjedel av de försäkringspremier som skall betalas.

Artikel 20

1. Ledamöterna har rätt till ersättning för de kostnader som uppstår under utövandet av deras uppdrag.

2. Parlamentet skall ersätta de faktiska kostnaderna för resor till och från arbetsorterna och för övriga
tjänsteresor.

3. Övriga kostnader för utövande av uppdraget kan ersättas i form av schablonersättning.
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4. Parlamentet skall fastställa villkoren för utövandet av denna rättighet.

5. Artikel 9.3 gäller på motsvarande sätt.

Artikel 21

1. Ledamöterna har rätt att bistås av medarbetare som de själva fritt har valt.

2. Parlamentet skall ersätta de faktiska kostnaderna för dessa medarbetares anställning.

3. Parlamentet skall fastställa villkoren för utövandet av denna rättighet.

Artikel 22

1. Ledamöterna har rätt att använda parlamentets kontors- och kommunikationsutrustning samt
parlamentets officiella bilar.

2. Parlamentet skall fastställa villkoren för utövandet av denna rättighet.

Artikel 23

1. Samtliga utbetalningar skall finansieras genom Europeiska unionens budget.

2. De betalningar som krävs i enlighet med artiklarna 10, 13, 14, 15 och 17 skall göras varje månad i
euro eller – om ledamoten så önskar – i valutan i det land där han eller hon är bosatt. Parlamentet skall
fastställa betalningsvillkoren.

Artikel 24

Närmare föreskrifter om hur denna stadga skall genomföras skall träda i kraft efter offentliggörande i
Europeiska unionens officiella tidning.

AVSNITT II

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 25

1. De ledamöter som redan var ledamöter av Europaparlamentet innan stadgan trädde i kraft och som
återvalts har rätt att begära att de för resten av sin mandattid skall fortsätta att omfattas av det existerande
nationella systemet för ledamotsarvode, övergångsersättning, pension och efterlevandepension.

2. Dessa medel skall tas från medlemsstatens budget.

Artikel 26

1. Ledamöter som i enlighet med artikel 25.1 önskar kvarstå i det existerande nationella systemet skall
skriftligen underrätta talmannen om detta senast 30 dagar efter det att denna stadga har trätt i kraft.
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2. Detta beslut är definitivt och oåterkalleligt.

3. Har talmannen inte underrättats inom den angivna tidsfristen gäller bestämmelserna i denna stadga.

Artikel 27

1. Den frivilliga pensionsfond som parlamentet har upprättat kommer efter ikraftträdandet av denna
stadga att kvarstå för de ledamöter eller före detta ledamöter som redan förvärvat rättigheter i denna fond.

2. De förvärvade rättigheterna skall till fullo kvarstå. Parlamentet kan fastställa förutsättningar och
villkor för förvärv av nya rättigheter.

3. Ledamöter som uppbär arvode enligt artikel 10 kan inte förvärva nya rättigheter i den frivilliga
pensionsfonden.

4. Fonden skall inte vara öppen för de ledamöter som väljs in i parlamentet för första gången efter det
att denna stadga har trätt i kraft.

5. Artikel 9.3 och artikel 14.3 gäller på motsvarande sätt.

Artikel 28

1. Rätt till pension som en ledamot vid tidpunkten för denna stadgas giltighet har förvärvat i enlighet
med nationella bestämmelser skall kvarstå till fullo.

2. Om de perioder under vilka ledamoten har utfört sitt uppdrag för Europaparlamentet eller ett
nationellt parlament inte ger rätt till pension enligt nationella bestämmelser, skall dessa perioder beaktas
vid beräkning av pension enligt denna stadga. Parlamentet kan ingå överenskommelser med de behöriga
organen i medlemsstaterna om överföring av förvärvade rättigheter.

Artikel 29

1. Varje medlemsstat kan besluta att de ledamöter som blivit valda i den berörda medlemsstaten skall
omfattas av bestämmelser för ledamotsarvoden, övergångsersättningar, pensioner och efterlevandepen-
sioner som avviker från denna stadga, under en övergångsperiod som inte får vara längre än två
valperioder för Europaparlamentet.

2. Ledamöterna skall enligt de avvikande bestämmelserna ha åtminstone samma förmåner som
parlamentsledamöterna i den berörda medlemsstaten.

3. Samtliga ersättningar skall betalas från den berörda medlemsstatens budget.

4. Ledamöternas rättigheter enligt artiklarna 18–22 i denna stadga påverkas inte av de avvikande
bestämmelserna.
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AVSNITT III

AVSLUTANDE BESTÄMMELSE

Artikel 30

Denna stadga skall träda i kraft den första dagen i Europaparlamentets valperiod som börjar 2009.

Utfärdad i Strasbourg den 28 september 2005.

På Europaparlamentets vägnar
J. BORRELL FONTELLES

Ordförande
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Ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
Europeiska kommissionen 

I. TILLÄMPNINGSOMRÅDE 

1. För att det nya särskilda partnerskapet mellan parlamentet och 
kommissionen ska återspeglas bättre, beslutar de båda institutionerna 
om följande åtgärder för att öka kommissionens politiska ansvar och 
legitimitet, utvidga den konstruktiva dialogen och förbättra infor
mationsflödet mellan de båda institutionerna samt förbättra samarbetet 
när det gäller förfaranden och planering. 

Institutionerna har även kommit överens om särskilda bestämmelser 

— om kommissionens möten med nationella experter, enligt bilaga I, 

— om överlämnande av sekretessbelagd information till parlamentet, 
enligt bilaga II, 

— om förhandlingar om och ingående av internationella avtal, enligt 
bilaga III, och 

— om tidsplanen för kommissionens arbetsprogram, enligt bilaga IV. 

II. POLITISKT ANSVAR 

2. Efter att ha blivit nominerad av Europeiska rådet kommer kom
missionens nominerade ordförande att överlämna sitt politiska program 
för sin mandatperiod till parlamentet, så att en välunderbyggd diskus
sion kan föras med parlamentet innan det ska rösta om utnämningen. 

3. Parlamentet ska i enlighet med artikel 106 i sin arbetsordning höra 
kommissionens nyvalde ordförande i god tid innan förfarandet för god
kännande av den nya kommissionen inleds. Parlamentet ska beakta 
eventuella kommentarer från den nyvalde ordföranden. 

De nominerade kommissionsledamöterna ska tillhandahålla alla rele
vanta uppgifter i enlighet med det krav på oberoende som fastställs i 
artikel 245 i EUF-fördraget. 

Förfarandena ska vara utformade på ett sätt som säkerställer att den 
nominerade kommissionen i sin helhet bedöms på ett öppet, rättvist 
och konsekvent sätt. 

▼M1 
4. Varje kommissionsledamot ska ta politiskt ansvar för verksamhe
ten på det område som han eller hon är ansvarig för utan att kommis
sionens kollegialitetsprincip påverkas. 

Kommissionens ordförande ska ha det fulla ansvaret för att avgöra om 
det finns någon eventuell intressekonflikt som gör det omöjligt för en 
kommissionsledamot att fullgöra sina uppgifter. 

Kommissionens ordförande ska även ansvara för alla eventuella åtgärder 
som vidtas under sådana omständigheter och omedelbart skriftligen un
derrätta parlamentets talman om detta. 

Kommissionsledamöternas deltagande i valkampanjer regleras i upp
förandekoden för ledamöter av Europeiska kommissionen. 

▼B
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Kommissionsledamöter får delta i valkampanjer i val till Europaparla
mentet, inbegripet i egenskap av kandidater. En kommissionsledamot får 
också väljas av europeiska politiska partier som toppkandidat (spitzen
kandidat) till posten som kommissionens ordförande. 

Kommissionens ordförande ska i god tid informera parlamentet om 
huruvida en eller flera kommissionsledamöter kommer att ställa upp 
som kandidater i valkampanjer inför valet till Europaparlamentet samt 
om vilka åtgärder som vidtagits för att säkerställa efterlevnaden av 
principerna om oberoende, redbarhet och omdöme som föreskrivs i 
artikel 245 i EUF-fördraget och uppförandekoden för ledamöter av 
Europeiska kommissionen. 

Varje kommissionsledamot som ställer upp som kandidat eller deltar i 
en valkampanj inför valet till Europaparlamentet åtar sig att under kam
panjen avstå från att inta en ståndpunkt som inte skulle vara förenlig 
med dennes sekretesskyldighet eller som skulle kränka kollegialitets
principen. 

Kommissionsledamöter som ställer upp som kandidater eller deltar i 
valkampanjer inför valet till Europaparlamentet får inte använda kom
missionens personalresurser eller materiella resurser för verksamhet 
kopplad till valkampanjen. 

▼B 
5. Om parlamentet ber kommissionens ordförande att dra tillbaka sitt 
förtroende för en enskild ledamot av kommissionen, kommer ordföran
den att allvarligt överväga huruvida ledamoten ska uppmanas att avgå, i 
enlighet med artikel 17.6 i EU-fördraget. Ordföranden ska antingen 
begära att ledamoten avgår eller förklara inför parlamentet under föl
jande sammanträdesperiod sitt beslut att inte göra så. 

6. I de fall en ersättare för en kommissionsledamot måste utses under 
pågående mandattid enligt artikel 246 andra stycket i EUF-fördraget, 
kommer kommissionens ordförande att noga beakta resultatet av sam
rådet med parlamentet innan samtycke ges till rådets beslut. 

Parlamentet ska se till att dess förfaranden genomförs så snabbt som 
möjligt, så att kommissionens ordförande noga kan beakta parlamentets 
synpunkter innan den nya kommissionsledamoten utses. 

På samma sätt kommer kommissionens ordförande, när återstoden av 
kommissionens mandattid är kort, att noga beakta parlamentets stånd
punkt i enlighet med artikel 246 tredje stycket i EUF-fördraget. 

7. Om kommissionens ordförande avser att ändra ansvarsfördel
ningen mellan kommissionens ledamöter under kommissionens mandat
tid enligt artikel 248 i EUF-fördraget, ska han eller hon underrätta 
parlamentet om dessa ändringar i god tid före det relevanta samrådet 
med parlamentet. Ordförandens beslut att omfördela ansvarsområdena 
kan träda i kraft omedelbart. 

8. När kommissionen föreslår en översyn av uppförandekoden för 
kommissionsledamöterna vad gäller intressekonflikt eller etiskt upp
förande kommer den att inhämta parlamentets synpunkter. 

▼M1
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III. KONSTRUKTIV DIALOG OCH INFORMATIONSFLÖDE 

i) Allmänna bestämmelser 

9. Kommissionen garanterar att den kommer att tillämpa den grund
läggande principen om lika behandling av parlamentet och rådet, särskilt 
när det gäller att få tillträde till sammanträden och få kännedom om 
inlägg eller annan information, i synnerhet avseende lagstiftnings- och 
budgetfrågor. 

10. Inom ramen för sina befogenheter ska kommissionen vidta åtgär
der för att bättre involvera parlamentet så att dess åsikter i så stor 
utsträckning som möjligt beaktas när det gäller den gemensamma utri
kes- och säkerhetspolitiken. 

11. Ett antal åtgärder kommer att vidtas för att genomföra det sär
skilda partnerskapet mellan parlamentet och kommissionen enligt föl
jande: 

— Kommissionens ordförande kommer på parlamentets begäran att 
träffa talmanskonferensen minst två gånger per år för att diskutera 
frågor av gemensamt intresse. 

— Kommissionens ordförande kommer regelbundet att diskutera vik
tiga övergripande frågor och viktiga lagstiftningsförslag med parla
mentets talman. Denna dialog bör också omfatta en inbjudan till 
parlamentets talman att närvara vid kommissionskollegiets samman
träden. 

— Kommissionens ordförande eller vice ordförande med ansvar för 
interinstitutionella förbindelser kommer att bjudas in till samman
trädena med talmanskonferensen eller utskottsordförandekonferensen 
när specifika frågor rörande plenarförsamlingens sammanträdes
kalender, interinstitutionella förbindelser mellan parlamentet och 
kommissionen samt lagstiftningsfrågor och budgetfrågor kommer 
att diskuteras. 

— Varje år ska talmanskonferensen, utskottsordförandekonferensen och 
kommissionskollegiet träffas för att diskutera relevanta frågor, inklu
sive förberedelserna och genomförandet av kommissionens arbets
program. 

— Talmanskonferensen och utskottsordförandekonferensen ska i god 
tid informera kommissionen om resultaten av sina diskussioner när 
dessa har en interinstitutionell dimension. Parlamentet ska också 
regelbundet ge kommissionen fullständig information om resultaten 
av sina sammanträden där sammanträdesperioderna planeras, med 
beaktande av kommissionens synpunkter. Detta påverkar inte till
lämpningen av punkt 45. 

— För att säkerställa ett regelbundet flöde av relevant information 
mellan de båda institutionerna ska parlamentets och kommissionens 
generalsekreterare träffas regelbundet. 

12. Alla kommissionsledamöter ska se till att det sker ett regelbundet 
och direkt informationsutbyte mellan dem själva och ordföranden för det 
ansvariga parlamentsutskottet. 

13. Kommissionen får inte offentliggöra lagstiftningsförslag eller vik
tiga initiativ eller beslut innan parlamentet underrättats skriftligen. 

▼B
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På grundval av kommissionens arbetsprogram ska de båda institutio
nerna genom överenskommelse på förhand fastställa centrala initiativ 
som ska läggas fram i plenum. I princip kommer kommissionen först 
att presentera dessa initiativ i plenum och endast därefter för allmänhe
ten. 

Institutionerna ska också fastställa vilka förslag och initiativ som tal
manskonferensen eller, på lämpligt sätt, det ansvariga parlamentsutskot
tet eller dess ordförande ska informeras om. 

Dessa beslut ska fattas inom ramen för den löpande dialog mellan de 
båda institutionerna som anges i punkt 11 och ska regelbundet upp
dateras med hänsyn till den politiska utvecklingen. 

14. Om ett internt dokument från kommissionen – som parlamentet 
inte har fått information om i enlighet med detta ramavtal – sprids 
utanför institutionerna, får parlamentets talman begära att detta doku
ment överlämnas till parlamentet utan dröjsmål så att det kan vidarebe
fordras till de ledamöter av parlamentet som så begär. 

15. Kommissionen kommer att ge fullständig information och doku
mentation om sina möten med nationella experter inom ramen för ar
betet med att förbereda och genomföra unionslagstiftning, även i fråga 
om icke-bindande bestämmelser och delegerade akter. Om parlamentet 
så begär får kommissionen också bjuda in parlamentets experter att 
närvara vid dessa möten. 

Bestämmelserna om detta fastställs i bilaga I. 

16. Inom tre månader efter det att Europaparlamentet har antagit en 
resolution ska kommissionen lämna skriftlig information till parlamentet 
om åtgärder som vidtagits som ett svar på specifika uppmaningar som 
parlamentet riktat till kommissionen i sina resolutioner, även i de fall 
där den inte har kunnat följa parlamentets åsikter. Tidsfristen kan för
kortas om en uppmaning är brådskande. Tidsfristen kan förlängas med 
en månad om en uppmaning kräver mer uttömmande arbete och öns
kemålet om förlängning är väl underbyggt. Europaparlamentet kommer 
att se till att denna information får en bred spridning inom institutionen. 

Europaparlamentet kommer att försöka undvika att ställa muntliga eller 
skriftliga frågor i de fall då kommissionen redan informerat parlamentet 
om sin ståndpunkt genom en skriftlig uppföljning. 

Kommissionen ska utfästa sig att redogöra för den konkreta uppfölj
ningen av alla uppmaningar om att den ska lägga fram förslag i enlighet 
med artikel 225 i EUF-fördraget (betänkanden som avser lagstiftnings
initiativ) inom tre månader efter det att motsvarande betänkande antogs i 
plenum. Senast efter ett år ska kommissionen lägga fram ett lagstift
ningsförslag eller låta förslaget ingå i sitt arbetsprogram för det följande 
året. Om kommissionen inte lägger fram något förslag ska den ge 
Europaparlamentet en detaljerad förklaring till detta. 

Kommissionen ska också utfästa sig att ha ett nära samarbete, som 
inleds på ett tidigt stadium, med parlamentet i alla lagstiftningsinitiativ 
som härrör från medborgarinitiativ. 

▼B
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När det gäller förfarandet för beviljande av ansvarsfrihet ska de sär
skilda bestämmelser som anges i punkt 31 tillämpas. 

17. I de fall initiativ, rekommendationer eller uppmaningar att ut
arbeta lagstiftningsakter görs i enlighet med artikel 289.4 i EUF-för
draget, ska kommissionen på begäran underrätta parlamentet om sin 
ståndpunkt beträffande dessa förslag inför det ansvariga parlaments
utskottet. 

18. De båda institutionerna är eniga om att samarbeta när det gäller 
förbindelserna med de nationella parlamenten. 

Parlamentet och kommissionen ska samarbeta när det gäller genom
förandet av protokoll nr 2 till EUF-fördraget om tillämpning av sub
sidiaritets- och proportionalitetsprinciperna. Detta samarbete ska in
begripa arrangemang för att ombesörja nödvändiga översättningar av 
motiverade yttranden från de nationella parlamenten. 

När de trösklar som anges i artikel 7 i protokoll nr 2 till EUF-fördraget 
har uppnåtts, ska kommissionen tillhandahålla översättningar av samt
liga motiverade yttranden från de nationella parlamenten tillsammans 
med sin ståndpunkt avseende dessa yttranden. 

19. Kommissionen ska underrätta parlamentet om förteckningen över 
de av sina expertgrupper som inrättats för att bistå kommissionen när 
den utövar sin initiativrätt. Förteckningen ska uppdateras regelbundet 
samt offentliggöras. 

I detta sammanhang ska kommissionen, på särskild och motiverad be
gäran av utskottsordföranden, på lämpligt sätt informera det ansvariga 
parlamentsutskottet om dessa gruppers arbete och sammansättning. 

20. De båda institutionerna ska med hjälp av lämpliga mekanismer 
föra en konstruktiv dialog med varandra om viktiga administrativa frå
gor, särskilt frågor som direkt påverkar parlamentets egen administra
tion. 

21. Parlamentet kommer att be om kommissionens synpunkter när 
det lägger fram ett förslag till översyn av sin arbetsordning vad gäller 
förbindelserna med kommissionen. 

22. Om sekretess åberopas i fråga om information som överlämnats i 
enlighet med detta ramavtal ska bestämmelserna i bilaga II tillämpas. 

ii) Internationella avtal och utvidgning 

23. Parlamentet ska informeras omedelbart och fullständigt i alla 
skeden av förhandlingar om och ingående av internationella avtal, 
även när det gäller fastställandet av förhandlingsdirektiv. Kommissionen 
ska agera så att den till fullo uppfyller sina skyldigheter enligt arti
kel 218 i EUF-fördraget, samtidigt som varje institutions roll respekteras 
i enlighet med artikel 13.2 i EU-fördraget. 

Kommissionen ska tillämpa de bestämmelser som fastställs i bilaga III. 

24. Sådan information som avses i punkt 23 ska översändas till 
parlamentet i så god tid att parlamentet ges möjlighet att framföra 
sina eventuella synpunkter och kommissionen ges möjlighet att i största 
möjliga mån ta hänsyn till parlamentets synpunkter. Informationen ska, 
som allmän regel, tillhandahållas parlamentet genom det ansvariga par
lamentsutskottet och, vid behov, vid ett plenarsammanträde. I välmoti
verade fall ska den ges till mer än ett parlamentsutskott. 

▼B
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Parlamentet och kommissionen förbinder sig att fastställa förfaranden 
och vidta lämpliga åtgärder för överlämnande av sekretessbelagd infor
mation från kommissionen till parlamentet, i enlighet med bestämmel
serna i bilaga II. 

25. De båda institutionerna erkänner att det på grund av deras olika 
institutionella roller är kommissionen som företräder Europeiska unio
nen i internationella förhandlingar, med undantag för de som rör den 
gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och andra fall såsom fast
ställs i fördragen. 

När kommissionen företräder unionen vid internationella konferenser 
ska den på parlamentets begäran underlätta för en delegation av leda
möter i Europaparlamentet att delta som observatörer i unionsdelegatio
ner, så att det omedelbart och fullständigt kan informeras om hur kon
ferensen fortskrider. Kommissionen åtar sig att i tillämpliga fall regel
bundet lämna information till parlamentets delegation om förhandling
arnas resultat. 

Europaparlamentets ledamöter får inte delta direkt i dessa förhandlingar. 
Beroende på de rättsliga, tekniska och diplomatiska möjligheterna kan 
kommissionen ge dem observatörsstatus. I händelse av en vägran kom
mer kommissionen att informera parlamentet om skälen till detta. 

Kommissionen ska dessutom underlätta Europaparlamentsledamöternas 
deltagande som observatörer vid alla relevanta sammanträden som kom
missionen ansvarar för, före och efter förhandlingarna. 

26. På samma sätt ska kommissionen hålla parlamentet regelbundet 
informerat om sammanträden med organ som inrättats genom multilate
rala internationella avtal där unionen är involverad, och underlätta till
träde för ledamöter i Europaparlamentet som observatörer ingående i 
EU:s delegationer, när dessa organ har i uppgift att fatta beslut som 
kräver parlamentets samtycke eller vilkas tillämpning kan kräva anta
gande av rättsakter enligt det ordinarie lagstiftningsförfarandet. 

27. Kommissionen ska också ge parlamentsdelegationer som ingår i 
unionsdelegationer till internationella konferenser möjlighet att använda 
unionsdelegationernas alla hjälpmedel vid dessa tillfällen, i linje med 
den allmänna principen om ett gott samarbete mellan institutionerna och 
med hänsyn till tillgänglig logistik. 

Parlamentets talman ska senast fyra veckor före en konferens början 
sända ett förslag till kommissionens ordförande om att låta en delegation 
från parlamentet ingå i unionsdelegationen, och ange vem som ska leda 
parlamentsdelegationen och hur många av Europaparlamentets ledamö
ter som ska ingå i delegationen. I välmotiverade fall kan denna tidsfrist 
undantagsvis förkortas. 

Antalet ledamöter av Europaparlamentet som ska ingå i parlamentets 
delegation och antalet övriga medarbetare ska stå i proportion till hur 
stor hela unionsdelegationen är. 

▼B
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28. Kommissionen ska hålla parlamentet fullständigt underrättat om 
läget i anslutningsförhandlingar, särskilt om viktigare aspekter och hän
delser, så att parlamentet ges möjlighet att i god tid lämna synpunkter 
genom de tillämpliga parlamentariska förfarandena. 

29. Om kommissionen av tungt vägande skäl beslutar att inte stödja 
en rekommendation som parlamentet antagit om de frågor som avses i 
punkt 28 i enlighet med artikel 90.4 i sin arbetsordning, ska den redo
göra för dessa skäl inför parlamentet vid ett plenarsammanträde eller vid 
det ansvariga utskottets nästföljande sammanträde. 

iii) Budgetgenomförande 

30. Innan kommissionen gör sådana utfästelser om finansiellt stöd 
vid givarkonferenser som medför nya ekonomiska åtaganden och för 
vilka budgetmyndighetens godkännande krävs, ska den informera bud
getmyndigheten och beakta dess synpunkter. 

31. Kommissionen ska inom ramen för det årliga förfarandet för 
beviljande av ansvarsfrihet, vilket regleras genom artikel 319 i EUF- 
fördraget, översända all information som krävs för att kontrollera bud
getgenomförandet för det berörda året och som begärs för detta ändamål 
av ordföranden för det parlamentsutskott som är ansvarigt för förfaran
det för beviljandet av ansvarsfrihet i enlighet med bilaga VII till parla
mentets arbetsordning. 

Om det kommer fram nya uppgifter om tidigare år för vilka ansvars
frihet redan beviljats ska kommissionen översända all relevant infor
mation, i syfte att uppnå en lösning som är acceptabel för båda parter. 

iv) Förbindelser med tillsynsmyndigheter 

32. De som nominerats som kandidater till tjänsten som verkställande 
direktör i tillsynsmyndigheter bör frågas ut av parlamentets utskott 

Dessutom kommer kommissionen och parlamentet, till följd av de dis
kussioner som förts inom den interinstitutionella arbetsgrupp om till
synsmyndigheter som inrättades i mars 2009, att sträva efter en gemen
sam strategi i fråga om decentraliserade organs roll och ställning i 
unionens institutionella landskap, åtföljd av gemensamma riktlinjer för 
dessa organs inrättande, struktur och drift, tillsammans med frågor som 
rör finansiering, budget, övervakning och förvaltning. 

IV. SAMARBETE KRING FÖRFARANDEN FÖR OCH PLANERING AV 
LAGSTIFTNING 

i) Kommissionens arbetsprogram och Europeiska unionens pro
gramplanering 

33. Kommissionen ska initiera unionens årliga och fleråriga program
planering, i syfte att uppnå interinstitutionella avtal. 

34. Varje år ska kommissionen lägga fram sitt arbetsprogram. 

▼B
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35. De båda institutionerna ska samarbeta i enlighet med tidsplanen i 
bilaga IV. 

Kommissionen ska ta hänsyn till de eventuella prioriteringar som par
lamentet gett uttryck för. 

Kommissionen ska tillhandahålla tillräckliga uppgifter om planerade 
åtgärder för varje punkt i dess arbetsprogram. 

36. Kommissionen ska lämna en förklaring när den inte kan lägga 
fram enskilda förslag i dess arbetsprogram för året i fråga eller när den 
avviker från programmet. Den vice kommissionsordförande som ansva
rar för de interinstitutionella förbindelserna åtar sig att regelbundet inför 
utskottsordförandekonferensen redogöra för huvuddragen i det politiska 
genomförandet av kommissionens arbetsprogram för det berörda året. 

ii) Förfaranden för antagande av akter 

37. Kommissionen åtar sig att noga granska de ändringar av kom
missionens lagförslag som parlamentet antagit, i syfte att ta hänsyn till 
dessa ändringar i eventuellt ändrade förslag. 

Vidare åtar sig kommissionen att när den i enlighet med artikel 294 i 
EUF-fördraget avger yttranden över parlamentets ändringar ta största 
möjliga hänsyn till de ändringar som antagits under andra behandlingen. 
Om kommissionen på grund av tungt vägande skäl och efter en behand
ling i kollegiet av kommissionsledamöter beslutar att inte anta eller 
stödja sådana ändringar ska den redogöra för sitt beslut inför parlamen
tet samt under alla förhållanden i det yttrande över parlamentets änd
ringar som kommissionen ska avge i enlighet med artikel 294.7 c i 
EUF-fördraget. 

38. Parlamentet åtar sig, när det rör sig om ett initiativ som föresla
gits av minst en fjärdedel av medlemsstaterna i enlighet med artikel 76 i 
EUF-fördraget, att inte anta något betänkande i sitt ansvariga utskott 
förrän parlamentet tagit emot kommissionens yttrande över initiativet. 

Kommissionen åtar sig att avge sitt yttrande över ett sådant initiativ 
senast tio veckor efter det att initiativet lagts fram. 

39. Kommissionen ska i god tid tillhandahålla en noggrann förklaring 
innan den drar tillbaka eventuella förslag om vilka parlamentet redan 
har lagt fram en ståndpunkt vid första behandlingen. 

När en ny kommission inleder sin mandattid ska den göra en översyn av 
alla förslag vars behandling ännu inte avslutats i syfte att politiskt 
bekräfta eller dra tillbaka dem, med vederbörlig hänsyn till parlamentets 
synpunkter. 

40. Vid särskilda lagstiftningsförfaranden för vilka parlamentet måste 
höras och andra förfaranden såsom det som fastställs i artikel 148 i 
EUF-fördraget gäller att kommissionen 

i) ska vidta åtgärder för att bättre involvera parlamentet så att dess 
synpunkter beaktas så långt möjligt, särskilt för att se till att parla
mentet har tillräckligt med tid för att behandla kommissionens för
slag, 

▼B
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ii) i god tid ska se till att rådets instanser påminns om att de inte bör 
träffa någon politisk överenskommelse om kommissionens förslag 
innan parlamentet antagit sitt yttrande; kommissionen ska begära att 
diskussionen slutförs på ministernivå efter det att rådsmedlemmarna 
har fått en rimlig tidsfrist för att behandla parlamentets yttrande, 

iii) ska se till att rådet respekterar de principer för nytt samråd med 
parlamentet som fastställts av Europeiska unionens domstol i de fall 
rådet väsentligt ändrar ett förslag från kommissionen; kommissionen 
ska underrätta parlamentet i det fall den påmint rådet om behovet av 
ett nytt samråd, 

iv) åtar sig att, vid behov, dra tillbaka de lagstiftningsförslag som av
visats av parlamentet; om kommissionen av tungt vägande skäl och 
efter diskussion i kollegiet av kommissionsledamöter beslutar att 
vidhålla sitt förslag ska den motivera detta beslut i ett uttalande 
inför parlamentet. 

41. I syfte att förbättra lagstiftningsplaneringen åtar sig Europaparla
mentet å sin sida att 

i) planera de lagstiftningsrelaterade delarna av föredragningslistan så 
att de anpassas till kommissionens gällande arbetsprogram och till 
de resolutioner som parlamentet har antagit rörande detta program, 
särskilt med tanke på förbättrad planering av prioriterade debatter, 

ii) respektera rimliga tidsfrister, om detta är till fördel för förfarandet, 
när det gäller att anta sin ståndpunkt vid första behandlingen i det 
ordinarie lagstiftningsförfarandet eller sin ståndpunkt i samrådsför
farandet, 

iii) i så hög grad som möjligt utnämna föredragande för kommande 
förslag så snart kommissionens arbetsprogram har antagits, 

iv) ge absolut prioritet åt behandlingen av förfrågningar om nytt sam
råd, under förutsättning att all nödvändig information har översänts 
till parlamentet. 

iii) Frågor med koppling till bättre lagstiftning 

42. Kommissionen ska se till att dess konsekvensanalyser genomförs 
på dess ansvar och enligt en öppen process som garanterar en oberoende 
utvärdering. Konsekvensanalyserna ska offentliggöras vid lämplig tid
punkt, och beakta ett antal olika scenarier, inklusive alternativet att ”inte 
göra någonting”, och ska i princip presenteras för det ansvariga parla
mentsutskottet inom ramen för tillhandahållande av information till de 
nationella parlamenten enligt protokoll nr 1 och nr 2 i EUF-fördraget. 

43. Inom områden där parlamentet vanligtvis deltar i lagstiftnings
processen ska kommissionen använda sig av icke-bindande bestämmel
ser när så är lämpligt, och med vederbörlig motivering efter att parla
mentet har fått möjlighet att ge sina synpunkter. Kommissionen ska ge 
parlamentet en detaljerad förklaring om hur dess synpunkter har beak
tats när förslaget antas. 

▼B
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44. För att säkerställa bättre övervakning av införlivande och till
lämpning av unionslagstiftningen ska kommissionen och parlamentet 
sträva efter att införa obligatoriska jämförelsetabeller och en bindande 
tidsfrist för införlivandet, vilken i direktiv normalt inte bör överskrida 
två år. 

Förutom särskilda rapporter och den årliga rapporten om genomförandet 
av unionens lagstiftning ska kommissionen ge parlamentet kortfattad 
information om samtliga överträdelseförfaranden från det att en formell 
underrättelse översänds, inklusive, om parlamentet begär det, i enskilda 
fall och med respekt för reglerna om konfidentialitet, särskilt de som 
Europeiska unionens domstol har erkänt, information om de frågor som 
överträdelseförfarandet rör. 

V. KOMMISSIONENS DELTAGANDE I PARLAMENTETS FÖR
FARANDEN 

45. Om kommissionen har flera evenemang eller inbjudningar att 
välja mellan ska den prioritera att närvara, om detta begärs, vid plenar
sammanträden eller sammanträden med andra instanser inom parlamen
tet. 

Kommissionen ska som en allmän regel se till att den ansvariga kom
missionsledamoten, om parlamentet så begär, närvarar vid plenarsam
manträden då ärenden som ingår i kommissionsledamotens ansvars
område behandlas. Detta är tillämpligt på de preliminära förslagen till 
föredragningslista som talmanskonferensen antagit under föregående 
sammanträdesperiod. 

Parlamentet ska som en allmän regel försöka se till att punkter på 
föredragningslistan som ingår i en viss kommissionsledamots ansvars
område behandlas vid ett och samma tillfälle. 

46. På parlamentets begäran kommer en regelbunden frågetimme 
med kommissionens ordförande att inrättas. Denna frågetimme kommer 
att delas in i två delar: en första del med ledarna för de politiska 
grupperna eller deras företrädare, som förlöper helt spontant; en andra 
del som ägnas åt ett politiskt tema som man kommit överens om på 
förhand, senast torsdagen före den berörda sammanträdesperioden, men 
utan förberedda frågor. 

Dessutom ska det inrättas en frågetimme med ledamöter av kommis
sionen, inbegripet dess vice ordförande med ansvar för yttre förbindel
ser/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, 
enligt samma modell som frågetimmen med kommissionens ordförande 
och i syfte att förändra den befintliga frågestunden. Denna frågetimme 
ska vara knuten till respektive kommissionsledamots ansvarsområde. 

47. Kommissionsledamöter ska höras på egen begäran. 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 230 i EUF-fördraget ska 
de båda institutionerna enas om allmänna regler för fördelningen av 
talartid mellan de båda institutionerna. 

De båda institutionerna är eniga om att deras vägledande fördelning av 
talartid bör respekteras. 

▼B
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48. I syfte att säkra kommissionsledamöternas närvaro åtar sig par
lamentet att göra sitt bästa för att inte ändra sina slutgiltiga förslag till 
föredragningslista. 

Om parlamentet ändrar sitt slutgiltiga förslag till föredragningslista eller 
flyttar om punkterna på föredragningslistan för en sammanträdesperiod 
ska det omedelbart informera kommissionen om detta. Kommissionen 
ska göra sitt bästa för att garantera att den ansvariga kommissionsleda
moten närvarar. 

49. Kommissionen kan föreslå att punkter förs upp på föredragnings
listan fram till det sammanträde under vilket talmanskonferensen fast
ställer ett slutgiltigt förslag till föredragningslista för en sammanträ
desperiod. Parlamentet ska ta största möjliga hänsyn till sådana förslag. 

50. Parlamentsutskotten ska sträva efter att inte ändra sitt förslag till 
föredragningslista eller sin föredragningslista. 

När ett parlamentsutskott ändrar sitt förslag till föredragningslista eller 
sin föredragningslista ska kommissionen omedelbart informeras om det
ta. Parlamentsutskotten ska särskilt sträva efter att respektera en rimlig 
tidsfrist för att kommissionsledamöter ska kunna närvara vid deras sam
manträden. 

Om det inte uttryckligen begärs att en kommissionsledamot ska närvara 
vid ett utskottssammanträde ska kommissionen se till att den företräds 
av en behörig tjänsteman på lämplig nivå. 

Parlamentsutskotten kommer att sträva efter att samordna sitt arbete och 
undvika att hålla parallella sammanträden i samma fråga, och kommer 
att sträva efter att inte avvika från förslaget till föredragningslista, så att 
kommissionen har möjlighet att vara representerad på lämplig nivå. 

Om man har begärt att en hög tjänsteman (generaldirektör eller direktör) 
ska närvara vid ett utskottssammanträde där ett kommissionsförslag 
behandlas, ska kommissionens företrädare ha möjlighet att yttra sig. 

VI. SLUTBESTÄMMELSER 

51. Kommissionen bekräftar sitt åtagande att så snart som möjligt 
undersöka de lagstiftningsakter som inte anpassades till det föreskri
vande förfarandet med kontroll innan Lissabonfördraget trädde i kraft, 
för att se huruvida dessa instrument behöver anpassas till systemet med 
delegerade akter, som införts genom artikel 290 i EUF-fördraget. 

Det slutliga målet – ett sammanhängande system av delegerade akter 
och genomförandeakter som är helt och hållet i linje med fördraget – 
bör uppnås genom en fortlöpande utvärdering av karaktären och inne
hållet i de åtgärder som för närvarande omfattas av det föreskrivande 
förfarandet med kontroll, för att de i sinom tid ska kunna anpassas till 
det system som fastställs i artikel 290 i EUF-fördraget. 

▼B
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52. Bestämmelserna i detta ramavtal kompletterar det interinstitutio
nella avtalet om bättre lagstiftning ( 1 ) utan att påverka det, och hindrar 
inte en eventuell framtida revidering. Utan att föregripa kommande 
förhandlingar mellan parlamentet, kommissionen och rådet, utfäster 
sig de båda institutionerna att samtycka till avgörande förändringar 
som förberedelse för de framtida förhandlingarna om anpassning av 
det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning till de nya bestäm
melser som införts genom Lissabonfördraget, med beaktande av nuva
rande praxis och detta ramavtal. 

De är också överens om att den nuvarande interinstitutionella kon
taktmekanismen behöver förstärkas på politisk och teknisk nivå i fråga 
om ”bättre lagstiftning” för att säkerställa ett effektivt interinstitutionellt 
samarbete mellan parlamentet, kommissionen och rådet. 

53. Kommissionen utfäster sig att snabbt inleda unionens årliga och 
fleråriga programplanering för att få till stånd interinstitutionella avtal i 
enlighet med artikel 17 i EU-fördraget. 

Kommissionens arbetsprogram är kommissionens bidrag till unionens 
årliga och fleråriga programplanering. Efter att det har antagits av kom
missionen bör trepartsöverläggningar inledas mellan parlamentet, rådet 
och kommissionen för att man ska nå en överenskommelse om unionens 
programplanering. 

I detta sammanhang, och så snart som parlamentet, rådet och kommis
sionen har enats om unionens programplanering, ska de båda institutio
nerna se över bestämmelserna om programplanering i detta ramavtal. 

Europaparlamentet och kommissionen uppmanar rådet att snarast börja 
diskutera unionens programplanering, i enlighet med artikel 17 i EU- 
fördraget. 

54. De båda institutionerna ska regelbundet utvärdera den praktiska 
tillämpningen av detta ramavtal och dess bilagor. Senast 2011 ska en 
översyn göras mot bakgrund av praktiska erfarenheter. 

▼B 

( 1 ) EUT C 321, 31.12.2003, s. 1.
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BILAGA I 

Kommissionens möten med nationella experter 

I denna bilaga fastställs de bestämmelser om genomförande som avses i punkt 15 
i ramavtalet. 

1. Tillämpningsområde 

Bestämmelserna i punkt 15 i ramavtalet gäller följande möten: 

1. Kommissionens möten inom ramen för expertgrupper som inrättats av kom
missionen och dit nationella myndigheter från samtliga medlemsstater bjudits 
in, när de avser utarbetande och genomförande av unionslagstiftning, inklusive 
icke-bindande bestämmelser och delegerade akter. 

2. Kommissionens särskilda möten dit man bjudit in nationella experter från 
samtliga medlemsstater, när de avser utarbetande och genomförande av 
unionslagstiftning, inklusive icke-bindande bestämmelser och delegerade ak
ter. 

Kommittémöten inom ramen för kommittéförfarandet är undantagna, utan att det 
påverkar gällande och framtida särskilda bestämmelser avseende information till 
parlamentet om utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter ( 1 ). 

2. Information som ska ges till parlamentet 

Kommissionen åtar sig att till parlamentet ge samma information som den sänder 
till de nationella myndigheterna i samband med ovan nämnda möten. Kommis
sionen ska översända dessa handlingar, även föredragningslistor, till en elektro
nisk brevlåda samtidigt som handlingarna skickas till de nationella experterna. 

3. Inbjudan av parlamentets sakkunniga 

På begäran av parlamentet kan kommissionen besluta att erbjuda parlamentet att 
skicka sakkunniga från parlamentet till kommissionens möten med nationella 
experter enligt punkt 1. 

▼B 

( 1 ) Informationen till parlamentet om arbetet i kommittéer inom ramen för kommittéför
farandet och parlamentets befogenheter i samband med kommittéförfaranden fastställs 
tydligt i andra instrument: 1. rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de 
förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogen
heter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23), 2. det interinstitutionella avtalet av den 3 juni 2008 
mellan Europaparlamentet och kommissionen om kommittéförfaranden, och 3. de instru
ment som krävs för genomförandet av artikel 291 i EUF-fördraget.
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BILAGA II 

Överlämnande av sekretessbelagda uppgifter till parlamentet 

1. Tillämpningsområde 

1.1 I denna bilaga regleras hur sekretessbelagda uppgifter enligt definitionen i 
punkt 1.2 ska överlämnas från kommissionen till parlamentet och hanteras 
i samband med parlamentets utövande av sina rättigheter och befogenhe
ter. De båda institutionerna ska verka i enlighet med sina respektive skyl
digheter att samarbeta lojalt i en anda av fullständigt ömsesidigt förtroende 
samt i strikt överensstämmelse med fördragens tillämpliga bestämmelser. 

1.2 Med uppgifter/information avses alla muntliga eller skriftliga uppgifter, 
oavsett överföringsmedium eller upphovsman. 

1.2.1 Med sekretessbelagda uppgifter avses säkerhetsklassificerade sekretess
belagda EU-uppgifter och andra sekretessbelagda uppgifter som inte sä
kerhetsklassificerats. 

1.2.2 Med sekretessbelagda EU-uppgifter avses alla uppgifter och allt material 
som klassificerats som TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET 
UE, CONFIDENTIEL UE eller RESTREINT UE, eller som betecknats 
med likvärdiga nationella eller internationella säkerhetsklassificeringar, vil
kas röjande utan tillstånd skulle kunna vålla unionens eller en eller flera av 
medlemsstaters intressen skada i varierande grad, oavsett om upphovet till 
uppgifterna finns inom unionen eller om uppgifterna har erhållits från en 
medlemsstat, ett tredjeland eller en internationell organisation. 

a) TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET: Denna sekretessgrad ska en
dast användas för uppgifter och material vilkas röjande utan tillstånd 
skulle kunna vålla unionen eller en eller flera av dess medlemsstaters 
väsentliga intressen synnerligen allvarlig skada. 

b) SECRET UE: Denna sekretessgrad ska endast användas för uppgifter 
och material vilkas röjande utan tillstånd skulle kunna vålla unionen 
eller en eller flera av dess medlemsstaters väsentliga intressen allvarlig 
skada. 

c) CONFIDENTIEL UE: Denna sekretessgrad ska användas för uppgifter 
och material vilkas röjande utan tillstånd skulle kunna vålla unionen 
eller en eller flera av dess medlemsstaters väsentliga intressen skada. 

d) RESTREINT UE: Denna sekretessgrad ska användas för uppgifter och 
material vilkas röjande utan tillstånd skulle kunna vara till nackdel för 
unionen eller en eller flera av dess medlemsstaters intressen. 

1.2.3 Med andra sekretessbelagda uppgifter avses alla andra känsliga uppgifter, 
inklusive uppgifter som omfattas av kravet på yrkessekretess, som begärts 
av parlamentet och/eller överlämnats av kommissionen. 

1.3 Kommissionen ska se till att parlamentet får tillgång till sekretessbelagda 
uppgifter i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga när någon av de 
parlamentsinstanser eller befattningshavare som anges i punkt 1.4 lämnar 
in en begäran om överlämnande av sekretessbelagda uppgifter. Kommis
sionen får dessutom på eget initiativ överlämna sekretessbelagda uppgifter 
till parlamentet i enlighet med bestämmelserna i denna bilaga. 

1.4 Följande instanser får inom ramen för denna bilaga begära sekretess
belagda uppgifter från kommissionen 

▼B
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— parlamentets talman, 

— berörda parlamentsutskotts ordförande, 

— presidiet och talmanskonferensen, och 

— ordföranden för en parlamentsdelegation som ingår i en unionsdelega
tion vid en internationell konferens. 

1.5 Information om överträdelseförfaranden och förfaranden i konkurrensfrå
gor, med undantag för de fall då uppgifterna redan omfattas av ett slutligt 
beslut från kommissionen eller av en dom från Europeiska unionens dom
stol när begäran inkommer från en av de parlamentsinstanser eller befatt
ningshavare som anges i punkt 1.4, och information som rör skyddet av 
Europeiska unionen ekonomiska intressen omfattas inte av denna bilagas 
tillämpningsområde. Denna bestämmelse påverkar inte punkt 44 i ram
avtalet eller parlamentets rätt att utöva budgetkontroll. 

1.6 Dessa bestämmelser ska tillämpas utan att det påverkar Europaparlamen
tets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG av den 
19 april 1995 om närmare föreskrifter för utövandet av Europaparlamen
tets undersökningsrätt ( 1 ) eller tillämpliga bestämmelser i kommissionens 
beslut 1999/352/EG, EKSG, Euratom av den 28 april 1999 om inrättande 
av en europeisk byrå för bedrägeribekämpning (OLAF) ( 2 ). 

2. Allmänna bestämmelser 

2.1 Kommissionen ska på begäran av en av de parlamentsinstanser eller be
fattningshavare som anges i punkt 1.4 till denna parlamentsinstans eller 
befattningshavare utan dröjsmål överlämna alla sekretessbelagda uppgifter 
som krävs för att parlamentet ska kunna utöva sina rättigheter och befo
genheter. De båda institutionerna ska inom ramen för sina respektive 
befogenheter och ansvarsområden respektera 

— grundläggande mänskliga rättigheter, inbegripet rätten till en rättvis 
rättegång och rätten till respekt för privatlivet, 

— bestämmelser om rättsliga och disciplinära förfaranden, 

— skydd av affärshemligheter och handelsförbindelser, 

— skydd av unionens intressen, särskilt sådana intressen som rör den 
allmänna säkerheten, försvarsfrågor, internationella förbindelser, valu
tastabilitet och ekonomiska intressen. 

Om de båda institutionerna är oeniga ska frågan hänskjutas till kommis
sionens ordförande och parlamentets talman för att de ska kunna finna en 
lösning. 

Sekretessbelagda uppgifter från en stat, en institution eller en internationell 
organisation ska endast överlämnas med dess samtycke. 

2.2 Sekretessbelagda EU-uppgifter ska överlämnas till och hanteras och skyd
das av parlamentet enligt de gemensamma miniminormer för säkerhet som 
tillämpas av övriga unionsinstitutioner, särskilt kommissionen. 

▼B 

( 1 ) EGT L 113, 19.5.1995, s. 1. 
( 2 ) EGT L 136, 31.5.1999, s. 20.
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När kommissionen säkerhetsklassificerar egna uppgifter, kommer den att 
se till att använda lämpliga sekretessgrader i överensstämmelse med in
ternationella normer och definitioner och i enlighet med sina egna interna 
bestämmelser, samtidigt som den tar hänsyn till parlamentets behov av att 
få tillgång till sekretessbelagda handlingar för att kunna utöva sina rättig
heter och befogenheter på ett effektivt sätt. 

2.3 Om det råder tvivel om huruvida vissa uppgifter är sekretessbelagda eller 
om vilken sekretessgrad som ska användas, eller om formerna för att 
överlämna uppgifterna behöver preciseras i enlighet med de alternativ 
som anges i punkt 3.2, ska de båda institutionerna samråda med varandra 
utan dröjsmål och innan handlingarna överlämnas. Vid dessa samråd ska 
parlamentet företrädas av den ansvariga parlamentsinstansens ordförande, 
vid behov tillsammans med den föredragande eller den befattningshavare 
som begärt fram uppgifterna. Kommissionen ska företrädas av sin ansva
riga ledamot, efter samråd med den kommissionsledamot som ansvarar för 
säkerhetsfrågor. Om de inte kan enas ska frågan hänskjutas till kommis
sionens ordförande och parlamentets talman för att de ska kunna finna en 
lösning. 

2.4 Om oenigheten kvarstår efter förfarandet i punkt 2.3 ska parlamentets 
talman på motiverad begäran av den ansvariga parlamentsinstans eller 
befattningshavare som begärt fram uppgifterna uppmana kommissionen 
att inom en lämplig och på vederbörligt sätt angiven tidsfrist överlämna 
de sekretessbelagda uppgifterna samt precisera formerna för detta i enlig
het med de alternativ som anges i punkt 3.2 i denna bilaga. Kommissionen 
ska före utgången av denna tidsfrist skriftligen underrätta parlamentet om 
sin slutliga ståndpunkt beträffande vilken parlamentet förbehåller sig rätten 
att vid behov väcka talan. 

2.5 Tillgång till sekretessbelagda EU-uppgifter ska beviljas i enlighet med till
lämpliga bestämmelser för säkerhetsprövning av personal. 

2.5.1 Tillgång till uppgifter som klassificerats som TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET, SECRET UE och CONFIDENTIEL UE får endast beviljas 
tjänstemän inom parlamentet eller sådana personer som är anställda 
inom parlamentet för att arbeta för de politiska grupperna och som absolut 
behöver uppgifterna, har blivit utsedda på förhand och av parlaments
instansen eller befattningshavaren förklarats behöva få kännedom om upp
gifterna samt har genomgått lämplig säkerhetsprövning. 

2.5.2 Mot bakgrund av parlamentets rättigheter och befogenheter ska ledamöter 
som inte har genomgått personlig säkerhetsprövning ges tillgång till hand
lingar med sekretessgraden CONFIDENTIEL UE enligt praktiska arrange
mang som fastställs genom gemensam överenskommelse, inklusive under
tecknande av en försäkran på heder och samvete att de inte kommer att 
röja handlingarnas innehåll för tredje part. 

Tillgång till handlingar med sekretessgraden SECRET UE ska beviljas 
ledamöter som genomgått lämplig personlig säkerhetsprövning. 

2.5.3 Med stöd av kommissionen ska ett system inrättas för att se till att par
lamentet så snabbt som möjligt kan få den hjälp som behövs från natio
nella myndigheter i samband med säkerhetsprövningen. 

Samtidigt som en begäran om att få fram sekretessbelagda uppgifter in
lämnas ska det meddelas vilken kategori eller vilka kategorier av personer 
som ska få tillgång till dem. 

Innan en person ges tillgång till uppgifterna ska han eller hon kort infor
meras om uppgifternas sekretessgrad och därav följande säkerhetsregler. 

▼B
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I samband med översynen av denna bilaga och framtida säkerhetsarrange
mang som avses i punkt 4.1 och 4.2 kommer frågan om säkerhetspröv
ningar att behandlas på nytt. 

3. Former för tillgång till och hantering av sekretessbelagda uppgifter 

3.1 Sekretessbelagda uppgifter som överlämnats i enlighet med förfarandena i 
punkt 2.3 och, i förekommande fall, punkt 2.4 ska på kommissionsordfö
randens eller en kommissionsledamots ansvar göras tillgängliga för den 
parlamentsinstans eller befattningshavare som begärt fram uppgifterna, 
enligt följande villkor: 

Parlamentet och kommissionen kommer att ansvara för att de sekretess
belagda uppgifterna registreras och går att spåra. 

Sekretessbelagda EU-uppgifter som klassificerats som CONFIDENTIEL 
UE eller SECRET UE ska överlämnas från kommissionens generalsek
retariats centrala register till motsvarande instans inom parlamentet, som 
kommer att ha ansvaret för att i enlighet med de arrangemang som avtalats 
ge den parlamentsinstans eller befattningshavare som begärt fram uppgif
terna tillgång till dem. 

Överlämnande av sekretessbelagda EU-uppgifter som klassificerats som 
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ska ske i enlighet med ytterligare 
bestämmelser som avtalas mellan kommissionen och den instans eller 
befattningshavare inom parlamentet som begärt fram uppgifterna, så att 
skyddsnivån motsvarar deras sekretessgrad. 

3.2 Utan att det påverkar bestämmelserna i punkt 2.2 och 2.4 och de framtida 
säkerhetsarrangemang som avses i punkt 4.1, ska tillgången till uppgif
terna och formerna för skydd av deras sekretess fastställas genom en 
gemensam överenskommelse innan uppgifterna överlämnas. I denna över
enskommelse mellan den kommissionsledamot som ansvarar för det be
rörda politikområdet och den parlamentsinstans (företrädd av sin ordfö
rande) eller befattningshavare som begärt fram uppgifterna, ska något av 
de alternativ som fastställs i punkt 3.2.1 och 3.2.2 väljas i syfte att ga
rantera lämplig sekretessgrad. 

3.2.1 När det gäller mottagarna av sekretessbelagda uppgifter bör ett av följande 
alternativ finnas: 

— Uppgifter avsedda endast för parlamentets talman, i välmotiverade och 
exceptionella fall, 

— presidiet och talmanskonferensen, 

— ordföranden och föredraganden i det ansvariga parlamentsutskottet, 

— alla ledamöter (inklusive suppleanter) i det ansvariga parlamentsutskot
tet, 

— alla ledamöter av Europaparlamentet. 

De sekretessbelagda uppgifterna får inte offentliggöras eller vidarebeford
ras till någon som helst annan mottagare utan kommissionens samtycke. 

3.2.2 När det gäller system för hur de sekretessbelagda uppgifterna ska hanteras 
bör följande alternativ finnas: 

a) Läsning av handlingar i en säker läsesal om uppgifterna är klassifice
rade som CONFIDENTIEL UE eller med högre sekretessgrad. 

▼B
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b) Sammanträden inom stängda dörrar, dit endast följande personer har 
tillträde: ledamöter tillhörande presidiet och talmanskonferensen samt 
det ansvariga parlamentsutskottets ledamöter och suppleanter, parla
mentets tjänstemän eller personer som är anställda inom parlamentet 
för att arbeta för de politiska grupperna och som har blivit utsedda av 
ordföranden på förhand för att de behöver få kännedom om uppgifterna 
och för att deras närvaro är absolut nödvändig, under förutsättning att 
de har genomgått lämplig säkerhetsprövning och enligt följande villkor: 

— Alla handlingar kan numreras, delas ut i början av sammanträdet 
och samlas in igen i slutet. Inga anteckningar av dessa handlingar 
får göras och inga fotokopior får tas. 

— Protokollet från sammanträdet ska inte redogöra för behandlingen 
av en punkt som behandlats under sekretess. 

Innan handlingarna överlämnas får alla personuppgifter i dem tas bort. 

Sekretessbelagda uppgifter som överförs muntligen till mottagare i parla
mentet ska behandlas enligt samma sekretessgrad som motsvarande skrift
liga sekretessbelagda uppgifter. Detta kan innebära att uppgifternas mot
tagare måste försäkra på heder och samvete att de inte ska sprida upp
gifterna till tredje part. 

3.2.3 När skriftliga uppgifter ska granskas i en säker läsesal ska parlamentet se 
till att följande arrangemang tillämpas: 

— Ett säkert förvaringssystem för sekretessbelagda uppgifter. 

— En läsesal som uppfyller säkerhetskraven (utan kopieringsmaskiner, 
telefoner, telefax, skanner eller annan teknisk utrustning för reproduk
tion eller överföring av handlingarna osv.). 

— Säkerhetsbestämmelser om tillträde till läsesalen, i vilka det bl.a. ska 
finnas krav på underskrift av en tillträdeslista och på en förklaring i 
vilken den som tar del av sekretessbelagda uppgifter intygar på heder 
och samvete att de inte kommer att spridas. 

3.2.4 Det ovannämnda utesluter inte andra likvärdiga bestämmelser som insti
tutionerna kommer överens om. 

3.3 Om dessa föreskrifter inte följs ska bestämmelserna om påföljder för 
ledamöterna i bilaga VIII till parlamentets arbetsordning tillämpas. För 
parlamentets tjänstemän och övriga anställda ska bestämmelserna i arti
kel 86 i tjänsteföreskrifterna ( 1 ) respektive artikel 49 i anställningsvillkoren 
för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna tillämpas. 

4. Slutbestämmelser 

4.1 Kommissionen och parlamentet ska vidta alla åtgärder som behövs för att 
genomföra bestämmelserna i denna bilaga. 

▼B 

( 1 ) Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 om fast
ställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och an
ställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper samt om införande av särskilda 
tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens tjänstemän.
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För detta syfte ska kommissionens och parlamentets ansvariga avdelningar 
tillsammans samordna genomförandet av denna bilaga. Deras arbete ska 
omfatta övervakning av sekretessbelagda uppgifters spårbarhet och regel
bunden gemensam kontroll av de säkerhetsarrangemang och säkerhetsnor
mer som används. 

Parlamentet åtar sig att om det behövs anpassa sina interna bestämmelser 
för att genomföra de säkerhetsbestämmelser för sekretessbelagda uppgifter 
som fastställs i denna bilaga. 

Parlamentet åtar sig att så snart som möjligt anta sina framtida säkerhets
bestämmelser och att verifiera dessa bestämmelser enligt överenskommelse 
med kommissionen, i syfte att uppnå likvärdiga säkerhetsnormer. Denna 
bilaga kommer därmed att börja tillämpas avseende 

— tekniska säkerhetsföreskrifter och säkerhetsnormer för hantering och 
lagring av sekretessbelagda uppgifter, inklusive säkerhetsåtgärder 
som gäller fysisk säkerhet, personers säkerhet, handlingars säkerhet 
och IT-säkerhet, 

— inrättande av en särskild övervakningskommitté, bestående av ledamö
ter som genomgått lämplig säkerhetsprövning för hantering av sek
retessbelagda EU-uppgifter klassificerade som TRÈS SECRET UE/EU 
TOP SECRET. 

4.2 Parlamentet och kommissionen kommer att se över denna bilaga och om 
det behövs anpassa den senast det datum för översyn som anges i punkt 
54 i ramavtalet, med beaktande av utvecklingen i fråga om 

— framtida säkerhetsarrangemang som berör parlamentet och kommissio
nen, 

— andra avtal eller rättsakter som är relevanta för överlämnandet av upp
gifter mellan institutionerna. 

▼B
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BILAGA III 

Förhandlingar om och ingående av internationella avtal 

Denna bilaga innehåller detaljerade bestämmelser för tillhandahållande av infor
mation till parlamentet om förhandlingar och ingående av sådana internationella 
avtal som avses i punkterna 23, 24 och 25 i ramavtalet: 

1. Kommissionen ska informera parlamentet om sin avsikt att lägga fram förslag 
om inledande av förhandlingar samtidigt som den informerar rådet. 

2. I enlighet med bestämmelserna i punkt 24 i ramavtalet ska kommissionen när 
den lägger fram förslag till förhandlingsdirektiv som ska antas av rådet sam
tidigt presentera dem för parlamentet. 

3. Kommissionen ska ta vederbörlig hänsyn till parlamentets synpunkter under 
hela förhandlingens gång. 

4. I enlighet med bestämmelserna i punkt 23 i ramavtalet ska kommissionen 
löpande och utan dröjsmål hålla parlamentet informerat om läget i förhand
lingarna tills avtalet har paraferats och redogöra för om och hur parlamentets 
synpunkter tagits med i skrivningarna och, om så inte skett, ange skälen till 
detta. 

5. Vid internationella avtal där parlamentets godkännande krävs ska kommissio
nen ge parlamentet all relevant information som den även ger rådet (eller den 
särskilda kommitté som rådet utsett). Denna information ska omfatta samtliga 
förslag till ändringar av antagna förhandlingsdirektiv, förslag till förhandlings
texter, artiklar som godkänts, fastställt datum för parafering av avtalet samt 
den avtalstext som ska paraferas. Kommissionen ska även till parlamentet, 
som den gör till rådet (eller till den särskilda kommitté som rådet utsett), 
översända samtliga relevanta handlingar som inkommit från tredje part, under 
förutsättning att handlingarnas upphovsman medger detta. Kommissionen ska 
informera parlamentets ansvariga utskott om hur förhandlingarna utvecklas 
och särskilt redogöra för hur parlamentets synpunkter har beaktats. 

6. Vid ingående av internationella avtal där parlamentets godkännande inte krävs 
ska kommissionen se till att parlamentet informeras omedelbart och fullstän
digt genom att ge information som omfattar åtminstone förslagen till förhand
lingsdirektiv, de antagna förhandlingsdirektiven, hur förhandlingarna sedan 
förts och hur förhandlingarna avslutats. 

7. I enlighet med bestämmelserna i punkt 24 i ramavtalet ska kommissionen i 
god tid lämna grundlig information till parlamentet när ett internationellt avtal 
ska paraferas och informera parlamentet så tidigt som möjligt när den avser att 
föreslå rådet att avtalet ska tillämpas provisoriskt och ange skälen till detta, 
om inte brådskande skäl hindrar den att göra det. 

8. Kommissionen ska informera rådet och parlamentet samtidigt och i god tid 
om sin avsikt att lägga fram förslag för rådet om upphävande av ett interna
tionellt avtal och om skälen till detta. 

9. För internationella avtal som enligt EUF-fördraget omfattas av godkännande
förfarandet, ska kommissionen även hålla parlamentet fullständigt informerat 
innan den godkänner ändringar av ett avtal som rådet genom ett undantag gett 
tillstånd till i enlighet med artikel 218.7 i EUF-fördraget. 

▼B
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BILAGA IV 

Tidsplan för kommissionens arbetsprogram 

Kommissionens arbetsprogram ska åtföljas av en förteckning över förslag till 
lagstiftning och andra åtgärder för kommande år. Kommissionens arbetsprogram 
täcker nästa år, och innehåller detaljerad information om kommissionens priori
teringar för följande år. Kommissionens arbetsprogram kan alltså utgöra grunden 
för en strukturerad dialog med parlamentet, i syfte att nå en gemensam över
enskommelse. 

Kommissionens arbetsprogram ska även omfatta planerade initiativ avseende 
icke-bindande bestämmelser, tillbakadraganden och förenklingar. 

1. Under första halvåret ett givet år ska kommissionens ledamöter ha en lö
pande dialog med motsvarande parlamentsutskott om genomförandet av 
kommissionens arbetsprogram för detta år och om utarbetandet av kommis
sionens framtida arbetsprogram. Utifrån denna dialog ska parlamentsutskot
ten rapportera om resultatet av denna till utskottsordförandekonferensen. 

2. Utskottsordförandekonferensen ska parallellt med detta föra löpande diskus
sioner med kommissionens vice ordförande med ansvar för de interinstitu
tionella förbindelserna, för att bedöma hur långt man kommit i genomföran
det av kommissionens pågående arbetsprogram, diskutera utarbetandet av 
kommissionens framtida arbetsprogram och undersöka resultaten av den på
gående bilaterala dialogen mellan berörda parlamentsutskott och kommis
sionsledamöter. 

3. I juni ska utskottsordförandekonferensen lägga fram en sammanfattande rap
port, som bör innehålla resultaten av undersökningen av kommissionens 
arbetsprograms genomförande och parlamentets prioriteringar för kommis
sionens kommande arbetsprogram, för talmanskonferensen, som i sin tur 
ska informera kommissionen om detta. 

4. Utifrån denna sammanfattande rapport ska parlamentet under sammanträ
desperioden i juli anta en resolution som ska innehålla parlamentets stånd
punkter och särskilt inkludera önskemål i betänkanden som avser lagstift
ningsinitiativ. 

5. Varje år under första sammanträdesperioden i september ska en debatt om 
läget i unionen anordnas, där kommissionens ordförande ska hålla ett an
förande där han eller hon utvärderar innevarande år och blickar framåt mot 
prioriteringar för följande år. I samma syfte ska kommissionens ordförande 
parallellt med detta för parlamentet skriftligen redogöra för de viktigaste 
element som ligger till grund för utarbetandet av kommissionens arbetspro
gram för följande år. 

6. Från och med september kan de ansvariga parlamentsutskotten och de be
rörda kommissionsledamöterna hålla sammanträden för att föra en mer de
taljerad diskussion om framtida prioriteringar inom vart och ett av politik
områdena. Dessa sammanträden ska avslutas med ett möte mellan utskotts
ordförandekonferensen och kommissionskollegiet och ett möte mellan tal
manskonferensen och kommissionens ordförande, enligt vad som är lämpligt. 

7. I oktober ska kommissionen anta sitt arbetsprogram för det följande året. 
Därefter ska kommissionens ordförande lägga fram arbetsprogrammet för 
parlamentet på lämplig nivå. 

8. Parlamentet kan hålla en debatt och anta en resolution under sammanträ
desperioden i december. 

▼B
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9. Denna tidsplan ska tillämpas på varje normal programcykel, med undantag 
för år då val till parlamentet sammanfaller med att kommissionens mandat
period löper ut. 

10. Denna tidsplan ska inte inverka på några framtida överenskommelser om 
interinstitutionell planering. 

▼B
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II

(Icke-lagstiftningsakter)

INTERINSTITUTIONELLA AVTAL

INTERINSTITUTIONELLT AVTAL MELLAN EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS
RÅD OCH EUROPEISKA KOMMISSIONEN OM BÄTTRE LAGSTIFTNING

INTERINSTITUTIONELLT AVTAL

av den 13 april 2016

om bättre lagstiftning

EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ENATS OM FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 295, och

av följande skäl:

(1) Europaparlamentet, rådet och kommissionen (nedan kallade de tre institutionerna) är måna om ett lojalt och öppet
samarbete under hela lagstiftningscykeln. I detta sammanhang erinrar de om de båda medlagstiftarnas jämlikhet
enligt fördragen.

(2) De tre institutionerna är medvetna om att de gemensamt har ansvar för att skapa högkvalitativ unionslagstiftning
och för att se till att sådan lagstiftning inriktas på de områden där den har störst mervärde för Europas medbor
gare, att den så effektivt och ändamålsenligt som möjligt bidrar till att uppfylla unionens gemensamma politiska
mål, att den är så enkel och tydlig som möjligt, att den inte reglerar i onödan eller orsakar administrativa bördor
för medborgare, förvaltningar och företag, särskilt små och medelstora företag, och att den utformas så att den är
lätt att införliva och tillämpa i praktiken och så att den stärker unionsekonomins konkurrenskraft och hållbarhet.

(3) De tre institutionerna erinrar om att unionen enbart ska lagstifta om och i den utsträckning det är nödvändigt, i
enlighet med artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen om subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna.

(4) De tre institutionerna påminner om de nationella parlamentens roll och ansvar enligt fördragen, protokoll nr 1 om
de nationella parlamentens roll i Europeiska unionen, fogat till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och
protokoll nr 2 om tillämpning av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna, fogat till fördraget om Europe
iska unionen och fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

(5) De tre institutionerna är eniga om att analysen av en föreslagen unionsåtgärds eventuella ”europeiska mervärde”
och bedömningen av ”kostnaden för utebliven europeisk integration” (cost of non-Europe) i avsaknad av åtgärder på
unionsnivå bör beaktas fullt ut vid fastställandet av lagstiftningsagendan.

(6) De tre institutionerna anser att offentliga samråd och samråd med berörda parter, efterhandsutvärdering av
befintlig lagstiftning och konsekvensbedömningar av nya initiativ kommer att bidra till en bättre lagstiftning.

(7) I syfte att underlätta förhandlingarna inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet och förbättra tillämp
ningen av artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt fastställs i detta avtal de
principer i enlighet med vilka kommissionen kommer att samla in all nödvändig sakkunskap före antagandet av
delegerade akter.
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(8) De tre institutionerna erinrar om att målen att förenkla unionslagstiftningen och minska regelbördan bör efter
strävas utan att det påverkar förverkligandet av unionens politiska mål enligt fördragen eller skyddet av den inre
marknadens integritet.

(9) Detta avtal kompletterar följande avtal och förklaringar om bättre lagstiftning, som de tre institutionerna kommer
att följa fullt ut även i fortsättningen:

— Interinstitutionellt avtal av den 20 december 1994 – Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter
till rättsakter (1).

— Interinstitutionellt avtal av den 22 december 1998 om gemensamma riktlinjer för gemenskapslagstiftningens
redaktionella kvalitet (2).

— Interinstitutionellt avtal av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetnings
tekniken för rättsakter (3).

— Gemensam förklaring av den 13 juni 2007 om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet (4).

— Gemensam politisk förklaring av den 27 oktober 2011 från Europaparlamentet, rådet och kommissionen om
förklarande dokument (5).

HAR ENATS OM FÖLJANDE.

I. GEMENSAMMA ÅTAGANDEN OCH MÅL

1. De tre institutionerna enas härmed om att verka för bättre lagstiftning genom en rad initiativ och förfaranden som
fastställs i detta avtal.

2. De tre institutionerna, som erinrar om den vikt de lägger vid gemenskapsmetodens betydelse, är eniga om att de –
vid utövandet av sina befogenheter och med iakttagande av de förfaranden som anges i fördragen – ska följa allmänna
principer i unionsrätten, såsom demokratisk legitimitet, subsidiaritet och proportionalitet samt rättssäkerhet. De är även
eniga om att främja enkelhet, tydlighet och enhetlighet vid utformningen av unionslagstiftning och att främja största
möjliga öppenhet i lagstiftningsprocessen.

3. De tre institutionerna är överens om att unionslagstiftningen bör vara begriplig och tydlig, göra det möjligt för
medborgare, förvaltningar och företag att enkelt förstå vilka rättigheter och skyldigheter de har, innehålla adekvata krav
på rapportering, övervakning och utvärdering, undvika överreglering och administrativa bördor samt vara praktiskt
genomförbar.

II. PROGRAMPLANERING

4. De tre institutionerna enas om att stärka unionens årliga och fleråriga programplanering i enlighet med artikel 17.1
i fördraget om Europeiska unionen, som överlåter till kommissionen att ta initiativ till årlig och flerårig programplanering.

Fleråriga planer

5. För att underlätta mer långsiktig planering kommer de tre institutionerna vid utnämningen av en ny kommission att
utbyta synpunkter om de viktigaste politiska målen och prioriteringarna för de tre institutionerna inför den nya man
datperioden samt, om möjligt, om en preliminär tidsplan.

De tre institutionerna kommer, på kommissionens initiativ och när så är lämpligt, att utarbeta gemensamma slutsatser,
som ska undertecknas av ordförandena för de tre institutionerna.

De tre institutionerna kommer, på kommissionens initiativ, att genomföra en halvtidsöversyn av de gemensamma slut
satserna och anpassa dem efter behov.
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Årlig programplanering – Kommissionens arbetsprogram och den interinstitutionella programplaneringen

6. Kommissionen kommer att inleda en dialog dels med Europaparlamentet, dels med rådet, både före och efter
antagandet av sitt årliga arbetsprogram (nedan kallat kommissionens arbetsprogram). Denna dialog kommer att omfatta
följande:

a) Tidiga bilaterala diskussioner om initiativ för det kommande året kommer att äga rum före inlämnandet av ett
skriftligt bidrag från kommissionens ordförande och förste vice ordförande, vilket tillräckligt detaljerat fastställer
punkter av stor politisk betydelse för det kommande året och innehåller uppgifter om planerade tillbakadraganden
av kommissionsförslag (nedan kallat avsiktsförklaring).

b) Efter debatten om tillståndet i unionen, och innan kommissionens arbetsprogram antas, kommer Europaparlamentet
och rådet att föra en diskussion med kommissionen på grundval av avsiktsförklaringen.

c) En diskussion om kommissionens antagna arbetsprogram kommer att äga rum mellan de tre institutionerna i enlighet
med punkt 7.

Kommissionen kommer att ta vederbörlig hänsyn till de synpunkter som framförs av Europaparlamentet och rådet i varje
skede av dialogen, inklusive deras begäranden om initiativ.

7. Efter antagandet av kommissionens arbetsprogram och med utgångspunkt i detta kommer de tre institutionerna att
diskutera initiativ för det kommande året och enas om en gemensam förklaring om årlig interinstitutionell program
planering (nedan kallad den gemensamma förklaringen), som ska undertecknas av ordförandena för de tre institutionerna.
Den gemensamma förklaringen kommer att fastställa de allmänna målen och prioriteringarna för det kommande året och
identifiera de punkter av stor politisk betydelse som, utan att detta påverkar de befogenheter som medlagstiftarna tilldelas
genom fördragen, bör prioriteras i lagstiftningsprocessen.

Under hela året kommer de tre institutionerna att regelbundet kontrollera genomförandet av den gemensamma för
klaringen. För detta ändamål kommer de tre institutionerna att delta i debatter om genomförandet av den gemensamma
förklaringen i Europaparlamentet och/eller rådet under våren det ifrågavarande året.

8. Kommissionens arbetsprogram kommer att innehålla viktiga lagstiftningsförslag och andra förslag för det kom
mande året, inklusive upphävanden, omarbetningar, förenklingar och tillbakadraganden. För varje punkt kommer kom
missionens arbetsprogram, i den mån uppgifter finns att tillgå, att innehålla information om den tilltänkta rättsliga
grunden, typen av rättsakt, preliminär tidsplan för kommissionens antagande och annan relevant information om
förfarandet, inbegripet uppgifter om arbetet med konsekvensbedömningar och utvärdering.

9. I enlighet med principerna om lojalt samarbete och om institutionell jämvikt kommer kommissionen, när den avser
att dra tillbaka ett lagstiftningsförslag, oavsett om ett sådant tillbakadragande ska följas av ett reviderat förslag eller inte,
att ange skälen för tillbakadragandet samt i förekommande fall lämna uppgift om tilltänkta efterföljande steg tillsammans
med en exakt tidsplan samt genomföra ett lämpligt interinstitutionellt samråd på grundval av detta. Kommissionen
kommer att ta vederbörlig hänsyn till och bemöta medlagstiftarnas ståndpunkter.

10. Kommissionen kommer att göra en snabb och ingående prövning av begäranden om förslag till unionsrättsakter
som läggs fram av Europaparlamentet eller rådet i enlighet med artikel 225 eller artikel 241 i fördraget om Europeiska
unionens funktionssätt.

Kommissionen kommer att besvara sådana begäranden inom tre månader och uppge hur den tänker följa upp dem,
genom att anta ett särskilt meddelande. Om kommissionen beslutar att inte lägga fram ett förslag med anledning av en
sådan begäran, kommer den att för den berörda institutionen redovisa skälen till detta samt, om lämpligt, tillhandahålla
en analys av möjliga alternativ och besvara alla frågor som tagits upp av medlagstiftarna med avseende på analyser om
”europeiskt mervärde” och om ”kostnaden för utebliven europeisk integration”.

På begäran kommer kommissionen att redogöra för sitt svar i Europaparlamentet eller i rådet.
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11. Under året kommer kommissionen att regelbundet informera om sin planering och ange skälen för eventuella
dröjsmål med att lägga fram förslagen i sitt arbetsprogram. Kommissionen kommer regelbundet att rapportera till
Europaparlamentet och rådet om genomförandet av sitt arbetsprogram för det ifrågavarande året.

III. VERKTYG FÖR BÄTTRE LAGSTIFTNING

Konsekvensbedömningar

12. De tre institutionerna är överens om att konsekvensbedömningar bidrar till att förbättra unionslagstiftningens
kvalitet.

Konsekvensbedömningar är ett verktyg som ska hjälpa de tre institutionerna att fatta välinformerade beslut men de kan
inte ersätta politiska beslut i den demokratiska beslutsprocessen. Konsekvensbedömningar får inte leda till onödiga
förseningar i lagstiftningsprocessen eller försämra medlagstiftarnas möjligheter att föreslå ändringar.

Konsekvensbedömningar bör behandla förekomsten, omfattningen och följderna av ett problem och frågan huruvida
unionsåtgärder är nödvändiga eller inte. De bör kartlägga alternativa lösningar och om möjligt de potentiella kostnaderna
och fördelarna på kort och lång sikt, genom att utvärdera de ekonomiska, miljömässiga och sociala konsekvenserna på ett
integrerat och väl avvägt sätt med hjälp av både kvalitativa och kvantitativa analyser. Subsidiaritets- och proportionalitets
principen bör iakttas fullt ut, liksom de grundläggande rättigheterna. Konsekvensbedömningarna bör om möjligt även
behandla ”kostnaden för utebliven europeisk integration” samt den inverkan på konkurrenskraften och den administrativa
börda som de olika alternativen medför, med särskild hänsyn tagen till små och medelstora företag (Tänk småskaligt först),
digitala aspekter och territoriella konsekvenser. Konsekvensbedömningar bör grundas på exakt, objektiv och fullständig
information och vara proportionella till sin omfattning och inriktning.

13. Kommissionen kommer att göra konsekvensbedömningar av de lagstiftningsinitiativ och övriga initiativ, delegerade
akter och genomförandeåtgärder som förväntas få betydande ekonomiska, miljömässiga eller sociala konsekvenser. De
initiativ som ingår i kommissionens arbetsprogram eller i den gemensamma förklaringen kommer som huvudregel att
åtföljas av en konsekvensbedömning.

Inom ramen för sin egen konsekvensbedömning kommer kommissionen att genomföra ett så brett samråd som möjligt.
Kommissionens nämnd för lagstiftningskontroll kommer att genomföra objektiva kvalitetskontroller av sina konsekvens
bedömningar. De slutliga resultaten av konsekvensbedömningarna kommer att göras tillgängliga för Europaparlamentet,
rådet och de nationella parlamenten och kommer att offentliggöras tillsammans med yttrandena från nämnden för
lagstiftningskontroll, när kommissionens initiativ antas.

14. Vid behandlingen av kommissionens lagstiftningsförslag kommer Europaparlamentet och rådet att fullt ut beakta
kommissionens konsekvensbedömningar. För detta syfte ska konsekvensbedömningarna redovisas på ett sätt som under
lättar Europaparlamentets och rådets utvärdering av de val som kommissionen gjort.

15. När Europaparlamentet och rådet anser att det är lämpligt och nödvändigt för lagstiftningsprocessen, kommer de
att genomföra konsekvensbedömningar av betydande ändringar av kommissionens förslag. Europaparlamentet och rådet
kommer som huvudregel att använda kommissionens konsekvensbedömning som utgångspunkt för sitt fortsatta arbete.
Vad som ska utgöra en ”betydande” ändring bör avgöras av respektive institution.

16. Kommissionen får på eget initiativ eller på uppmaning av Europaparlamentet eller rådet komplettera sin egen
konsekvensbedömning eller utföra andra analyser som den anser vara nödvändiga. Härvid kommer kommissionen att ta
hänsyn till all tillgänglig information, det stadium som nåtts i lagstiftningsprocessen och behovet av att undvika onödiga
förseningar i denna process. Medlagstiftarna kommer att fullt ut beakta alla ytterligare uppgifter som kommissionen
lämnar i detta sammanhang.

17. Var och en av de tre institutionerna ansvarar för att organisera arbetet med sina konsekvensbedömningar, inklusive
interna organisatoriska resurser och kvalitetskontroll. De kommer regelbundet att samarbeta genom att utbyta infor
mation om bästa praxis och metoder för konsekvensbedömningar, så att varje institution ytterligare ska kunna förbättra
sina egna metoder och förfaranden samt enhetligheten i det övergripande konsekvensbedömningsarbetet.

18. Kommissionens inledande konsekvensbedömning och eventuellt kompletterande konsekvensbedömningsarbete
som institutionerna genomför under lagstiftningsprocessen kommer att offentliggöras innan lagstiftningsprocessen är
till ända och kan sammantaget användas som utvärderingsunderlag.
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Offentliga samråd och samråd med berörda parter samt återkoppling

19. Offentliga samråd och samråd med berörda parter utgör en väsentlig del i ett väl underbyggt beslutsfattande och i
arbetet med att förbättra lagstiftningens kvalitet. Utan att detta påverkar de särskilda regler som ska tillämpas på kom
missionens förslag enligt artikel 155.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt kommer kommissionen, innan
den antar ett förslag, att genomföra öppna och transparenta offentliga samråd och därvid säkerställa att villkoren och
tidsfristerna för dessa offentliga samråd möjliggör bredast möjliga deltagande. Kommissionen kommer särskilt att verka
för att små och medelstora företag och andra slutanvändare deltar direkt i samråden. Detta kommer att omfatta offentliga
samråd via internet. Resultaten av offentliga samråd och samråd med berörda parter ska utan dröjsmål meddelas båda
medlagstiftarna och offentliggöras.

Efterhandsutvärdering av befintlig lagstiftning

20. De tre institutionerna understryker vikten av största möjliga enhetlighet och konsekvens när de organiserar sitt
arbete med att utvärdera unionslagstiftningens verkan, inklusive därmed sammanhängande offentliga samråd och samråd
med berörda parter.

21. Kommissionen kommer att informera Europaparlamentet och rådet om sin fleråriga planering av utvärderingarna
av befintlig lagstiftning och i möjligaste mån i den planeringen inbegripa deras önskemål om fördjupade utvärderingar av
vissa politikområden eller rättsakter.

Kommissionens planering för utvärdering kommer att följa den tidtabell för rapporter och översyner som anges i
unionslagstiftningen.

22. Inom ramen för lagstiftningscykeln bör utvärderingar av den befintliga lagstiftningens och politikens effektivitet,
ändamålsenlighet, relevans, konsekvens och mervärde ligga till grund för konsekvensbedömningar av olika alternativ för
vidare åtgärder. Till stöd för dessa processer enas de tre institutionerna om att, när så är lämpligt, i lagstiftningen fastställa
krav på övervakning, utvärdering och rapportering och samtidigt undvika överreglering och administrativa bördor, särskilt
för medlemsstaterna. I förekommande fall kan sådana krav innefatta mätbara indikatorer som kan användas som
utgångspunkt för insamling av information om lagstiftningens faktiska konsekvenser.

23. De tre institutionerna enas om att systematiskt överväga användning av översynsklausuler i lagstiftningen och att
beakta den tid som krävs för genomförande och för insamling av information om resultat och konsekvenser.

De tre institutionerna kommer att överväga huruvida de ska begränsa tillämpningen av viss lagstiftning till en fastställd
tidsperiod (s.k. sunset clause).

24. De tre institutionerna ska informera varandra i god tid innan de antar eller reviderar sina riktlinjer för verktygen
för bättre lagstiftning (offentliga samråd och samråd med berörda parter, konsekvensbedömningar och efterhandsutvär
deringar).

IV. LAGSTIFTNINGSINSTRUMENT

25. Kommissionen ska, med avseende på varje förslag, i den motivering som åtföljer förslaget ge Europaparlamentet
och rådet en förklaring till och en motivering av sitt val av rättslig grund och typ av rättsakt. Kommissionen bör
vederbörligen beakta förordningars och direktivs skilda karaktär och verkningar.

Kommissionen ska i sina motiveringar även att förklara på vilket sätt de föreslagna åtgärderna är motiverade med hänsyn
till subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna och hur de är förenliga med de grundläggande rättigheterna. Kom
missionen ska även redogöra för räckvidden och resultaten av de offentliga samråd och samråd med berörda parter,
konsekvensbedömningar och efterhandsutvärderingar av befintlig lagstiftning som den har genomfört.

Inför en ändring av den rättsliga grunden som medför en ändring från det ordinarie lagstiftningsförfarandet till ett särskilt
lagstiftningsförfarande eller till ett icke-lagstiftningsförfarande kommer de tre institutionerna att utbyta synpunkter.

De tre institutionerna är eniga om att valet av rättslig grund är ett juridiskt beslut, som måste fattas på objektiva grunder
vilka kan bli föremål för rättslig prövning.

Kommissionen ska fortsätta att fullt ut spela sin institutionella roll för att garantera att fördragen och rättspraxis från
Europeiska unionens domstol respekteras.
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V. DELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEAKTER

26. De tre institutionerna betonar den viktiga roll som delegerade akter och genomförandeakter har i unionsrätten.
Om de används på ett effektivt och öppet sätt och i situationer där det är motiverat, är de ett viktigt verktyg för bättre
lagstiftning, vilket bidrar till en enkel och aktuell lagstiftning som kan genomföras på ett effektivt och snabbt sätt. Det är
lagstiftarens sak att bestämma huruvida och i vilken utsträckning delegerade akter eller genomförandeakter ska användas,
inom de begränsningar som följer av fördragen.

27. De tre institutionerna inser behovet av anpassning av all befintlig lagstiftning till de rättsliga ramar som infördes i
och med Lissabonfördraget, i synnerhet behovet av att ge hög prioritet åt en snabb anpassning av alla grundläggande
akter som fortfarande hänvisar till det föreskrivande förfarandet med kontroll. Kommissionen kommer att föreslå den
sistnämnda anpassningen senast vid utgången av 2016.

28. De tre institutionerna har enats om en gemensam överenskommelse om delegerade akter och de därmed samman
hängande standardfraserna (nedan kallad den gemensamma överenskommelsen), som fogas till detta avtal. I enlighet med den
gemensamma överenskommelsen åtar sig kommissionen, för att öka insynen och stärka samråden, att inhämta all
nödvändig sakkunskap innan den antar delegerade akter, inklusive genom samråd med medlemsstaternas experter och
genom offentliga samråd.

När mer omfattande sakkunskap behövs i ett tidigt skede av förberedelsen av utkast till genomförandeakter, kommer
kommissionen dessutom att, beroende på vad som är lämpligt, ta expertgrupper i anspråk samt genomföra riktade
samråd med berörda parter och offentliga samråd.

För att säkerställa lika tillgång till all information ska Europaparlamentet och rådet få alla dokument samtidigt som
medlemsstaternas experter. Experter från Europaparlamentet och från rådet ska systematiskt ges tillträde till de möten om
förberedelse av delegerade akter som kommissionens expertgrupper håller och till vilka medlemsstaternas experter är
inbjudna.

Kommissionen kan bjudas in till Europaparlamentets eller rådets möten för ett ytterligare åsiktsutbyte om förberedelsen
av delegerade akter.

De tre institutionerna kommer att inleda förhandlingar utan onödigt dröjsmål efter det att detta avtal träder i kraft, i syfte
att komplettera den gemensamma överenskommelsen med icke bindande kriterier för tillämpningen av artiklarna 290
och 291 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

29. De tre institutionerna åtar sig att senast vid utgången av 2017 och i nära samarbete upprätta ett gemensamt
funktionellt register över delegerade akter, som på ett välstrukturerat och användarvänligt sätt tillhandahåller information i
syfte att öka öppenheten, underlätta planeringen och möjliggöra spårbarhet i de olika skedena av en delegerad akts
livscykel.

30. Vad beträffar kommissionens utövande av sina genomförandebefogenheter, enas de tre institutionerna om att inte
införa ytterligare förfarandekrav i unionslagstiftningen som skulle ändra de kontrollmekanismer som anges i Europapar
lamentets och rådets förordning (EU) nr 182/2011 (1). Kommittéer som utför sina uppgifter enligt det förfarande som
införts genom den förordningen bör inte i den egenskapen tilldelas andra uppgifter.

31. Befogenheter får slås ihop, under förutsättning att kommissionen lämnar en objektiv motivering som är baserad på
en innehållsmässig koppling mellan två eller flera befogenheter vilka fastställs i en och samma lagstiftningsakt, och om
inget annat föreskrivs i akten i fråga. Samråd vid förberedelsen av delegerade akter tjänar också till att visa vilka
befogenheter som anses vara innehållsmässigt kopplade till varandra. I sådana fall ska det i alla eventuella invändningar
från Europaparlamentet eller rådet tydligt anges vilken specifik befogenhet invändningen avser.

VI. ÖPPENHET I OCH SAMORDNING AV LAGSTIFTNINGSPROCESSEN

32. De tre institutionerna konstaterar att det ordinarie lagstiftningsförfarandet har utvecklats på grundval av regel
bundna kontakter i alla skeden av förfarandet. De förblir fast beslutna att ytterligare förbättra det arbete som utförts inom
ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet i linje med principerna om lojalt samarbete, öppenhet, ansvarighet och
effektivitet.
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De tre institutionerna är i synnerhet eniga om att Europaparlamentet och rådet i egenskap av medlagstiftare ska utöva
sina befogenheter på ett likställt sätt. Kommissionen ska spela en medlande roll genom att behandla de båda grenarna av
den lagstiftande myndigheten lika, med full respekt för de roller de tre institutionerna tilldelats enligt fördragen.

33. De tre institutionerna kommer under hela lagstiftningsprocessen att regelbundet hålla varandra uppdaterade om
sitt arbete, om pågående inbördes förhandlingar och om eventuella synpunkter de mottar från berörda parter, med
användning av lämpliga förfaranden, inklusive dialog mellan de tre institutionerna.

34. Europaparlamentet och rådet är i egenskap av medlagstiftare eniga om vikten av att institutionerna upprätthåller
nära kontakter redan innan de interinstitutionella förhandlingarna inleds, så att de får en bättre förståelse för varandras
ståndpunkter. I detta syfte kommer de inom ramen för lagstiftningsprocessen att underlätta ömsesidigt utbyte av
synpunkter och information, bland annat genom att regelbundet bjuda in företrädare för de andra institutionerna till
informella diskussioner.

35. Europaparlamentet och rådet kommer för effektivitetens skull se till att deras behandling av lagstiftningsförslag
samordnas på ett bättre sätt. I synnerhet kommer Europaparlamentet och rådet att jämföra vägledande tidtabeller för de
olika steg som leder fram till det slutliga antagandet av varje lagstiftningsförslag.

36. När det är lämpligt kan de tre institutionerna enas om att samordna ansträngningarna för att påskynda lagstift
ningsprocessen, samtidigt som de säkerställer att medlagstiftarnas befogenheter respekteras och lagstiftningens kvalitet
upprätthålls.

37. De tre institutionerna är överens om att informationen till de nationella parlamenten måste göra det möjligt för de
sistnämnda att fullt ut utöva sina rättigheter enligt fördragen.

38. De tre institutionerna kommer att säkerställa öppenhet i lagstiftningsförfarandena på grundval av relevant lagstift
ning och rättspraxis, inbegripet en lämplig hantering av trilaterala förhandlingar.

De tre institutionerna kommer att förbättra kommunikationen till allmänheten under hela lagstiftningscykeln och i
synnerhet gemensamt tillkännage det framgångsrika resultatet av lagstiftningsprocessen i det ordinarie lagstiftningsför
farandet när de väl nått en överenskommelse, vilket kommer att ske genom gemensamma presskonferenser eller på annat
lämpligt sätt.

39. För att underlätta spårbarheten när det gäller de olika stegen i lagstiftningsprocessen åtar sig de tre institutionerna
att senast den 31 december 2016 identifiera sätt på vilka plattformar och verktyg kan vidareutvecklas för detta ändamål,
i syfte att inrätta en gemensam specialiserad databas med information om hur arbetet med lagstiftningsärendena fort
skrider.

40. De tre institutionerna erkänner vikten av att säkerställa att varje institution kan utöva sina rättigheter och uppfylla
sina skyldigheter enligt fördragen så som dessa tolkas av Europeiska unionens domstol vad avser förhandlingar om och
ingående av internationella avtal.

De tre institutionerna åtar sig att sammanträda inom sex månader efter detta avtals ikraftträdande för att förhandla fram
förbättrade praktiska arrangemang för samarbete och informationsutbyte inom ramen för fördragen så som dessa tolkas
av Europeiska unionens domstol.

VII. GENOMFÖRANDE OCH TILLÄMPNING AV UNIONSLAGSTIFTNINGEN

41. De tre institutionerna är överens om vikten av ett mer strukturerat inbördes samarbete för att bedöma unions
rättens tillämpning och effektivitet i syfte att förbättra den genom framtida lagstiftning.

42. De tre institutionerna framhäver nödvändigheten av att unionslagstiftningen tillämpas skyndsamt och korrekt i
medlemsstaterna. Tidsfristen för införlivande av direktiv kommer att vara så kort som möjligt och i allmänhet inte längre
än två år.

43. De tre institutionerna uppmanar medlemsstaterna att, när de antar åtgärder för att införliva eller genomföra
unionslagstiftning eller för att säkerställa genomförandet av unionens budget, på ett tydligt sätt informera allmänheten
om dessa åtgärder. När medlemsstaterna i anslutning till införlivandet av direktiv i nationell rätt beslutar att lägga till
element som inte har någon koppling till den unionslagstiftningen, bör sådana tillägg göras identifierbara, antingen
genom den eller de akter genom vilka införlivandet sker eller genom relaterade handlingar.
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44. De tre institutionerna uppmanar medlemsstaterna att samarbeta med kommissionen för att samla in information
och data som behövs för att övervaka och utvärdera genomförandet av unionsrätten. Med avseende på förklarande
dokument som åtföljer anmälan av införlivandeåtgärder, erinrar de tre institutionerna om och betonar vikten av den
gemensamma politiska förklaringen av den 28 september 2011 från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande
dokument (1) och den gemensamma politiska förklaringen av den 27 oktober 2011 från Europaparlamentet, rådet och
kommissionen om förklarande dokument.

45. Kommissionen kommer att fortsätta att årligen rapportera till Europaparlamentet och rådet om tillämpningen av
unionslagstiftningen. Kommissionens rapport hänvisar, när så är relevant, till den information som nämns i punkt 43.
Kommissionen kan tillhandahålla ytterligare information om hur genomförandet av en specifik rättsakt fortskrider.

VIII. FÖRENKLING

46. De tre institutionerna bekräftar sitt åtagande att oftare använda omarbetning som lagstiftningsteknisk metod för att
ändra befintlig lagstiftning och att därvid fullt ut iaktta det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en
mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter. Om en omarbetning inte är lämplig, kommer
kommissionen så snart som möjligt efter antagandet av en ändringsakt att lägga fram ett förslag i enlighet med det
interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till
rättsakter. Om kommissionen inte lägger fram ett sådant förslag, ska den ange skälen till detta.

47. De tre institutionerna åtar sig att främja de effektivaste lagstiftningsinstrumenten, såsom harmonisering och
ömsesidigt erkännande, för att undvika överreglering och administrativa bördor och för att uppnå fördragens mål.

48. De tre institutionerna enas om att samarbeta för att uppdatera och förenkla lagstiftningen och för att undvika
överreglering och administrativa bördor för medborgare, förvaltningar och företag, inbegripet små och medelstora företag,
samtidigt som man säkerställer att lagstiftningens mål uppnås. I detta sammanhang enas de tre institutionerna om att
diskutera denna fråga före den slutliga utformningen av kommissionens arbetsprogram.

Som ett bidrag till sitt program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat (Refit-programmet), åtar sig kommis
sionen att varje år lägga fram en översikt, inklusive en årlig undersökning av bördorna, över resultaten av unionens
insatser för att förenkla lagstiftningen och undvika överreglering och minska de administrativa bördorna.

På grundval av institutionernas konsekvensbedömningar och utvärderingsarbete samt synpunkter från medlemsstaterna
och berörda parter, kommer kommissionen, med beaktande av unionsregleringens kostnader och fördelar, att i möjligaste
mån kvantifiera den minskning av regelbördan eller den möjlighet till besparingar som enskilda förslag eller rättsakter för
med sig.

Kommissionen kommer också att bedöma möjligheten att i Refit-programmet fastställa mål för minskningen av bördorna
inom specifika sektorer.

IX. GENOMFÖRANDE OCH UPPFÖLJNING AV DETTA AVTAL

49. De tre institutionerna kommer att vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de har de medel och resurser som
krävs för ett korrekt genomförande av detta avtal.

50. De tre institutionerna kommer tillsammans och regelbundet att följa upp genomförandet av detta avtal, både på
politisk nivå genom årliga samtal och på teknisk nivå inom den interinstitutionella samordningsgruppen.

X. SLUTBESTÄMMELSER

51. Detta interinstitutionella avtal ersätter det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 16 december
2003 (2) och den interinstitutionella gemensamma strategin för konsekvensanalys från november 2005 (3).

Bilagan till detta avtal ersätter 2011 års gemensamma överenskommelse om delegerade akter.

52. Detta avtal träder i kraft den dag då det undertecknas.
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, 13  2016 .
Hecho en Estrasburgo, el 13 de abril de 2016.
Ve Štrasburku dne 13. dubna 2016.
Udfærdiget i Strasbourg, den 13. april 2016.
Geschehen zu Straßburg am 13. April 2016.
Strasbourg, 13. aprill 2016

, 13  2016.
Done at Strasbourg, 13 April 2016.
Fait à Strasbourg, le 13 avril 2016.
Arna dhéanamh in Strasbourg, an 13 Aibreán 2016.
Sastavljeno u Strasbourgu 13. travnja 2016.
Fatto a Strasburgo, addì 13 aprile 2016.

Strasb r , 2016. gada 13. apr l .
Priimta Strasb re 2016 m. balandžio 13 d.
Kelt Strasbourgban, 2016. április 13-én.
Mag mul fi Strasburgu, 13 ta' April 2016.
Gedaan te Straatsburg, 13 april 2016.
Sporz dzono w Strasburgu dnia 13 kwietnia 2016 r.
Feito em Estrasbourgo, em 13 de abril de 2016.
Întocmit la Strasbourg 13 aprilie 2016.
V Štrasburgu 13. apríla 2016.
V Strasbourgu, 13. aprila 2016.
Tehty Strasbourgissa 13. huhtikuuta 2016.
Som skedde i Strasbourg den 13 april 2016.

Por el Parlamento Europeo
Za Evropský parlament
For Europa-Parlamentet
Im Namen des Europäischen Parlaments
Euroopa Parlamendi nimel

For the European Parliament
Pour le Parlement européen
Thar ceann Pharlaimint na hEorpa
Za Europski parlament
Per il Parlamento europeo
Eiroparlamenta v rd
Europos Parlamento vardu
Az Európai Parlament részér l
G all-Parlament Ewropew
Voor het Europees Parlement
W imieniu Parlamentu Europejskiego
Pelo Parlamento Europeu
Pentru Parlamentul European
Za Európsky parlament
Za Evropski parlament
Euroopan parlamentin puolesta
På Europaparlamentets vägnar

Por el Consejo
Za Radu
På Rådets vegne
Im Namen des Rates
Nõukogu nimel

For the Council
Pour le Conseil
Thar ceann Comhairle
Za Vije e
Per il Consiglio
Padomes v rd
Tarybos vardu
A Tanács részér l
G all-Kunsill
Voor de Raad
W imieniu Rady
Pelo Conselho
Pentru Consiliu
Za Radu
Za Svet
Neuvoston puolesta
På rådets vägnar

Por la Comisión
Za Komisi
På Kommissionens vegne
Im Namen der Kommission
Komisjoni nimel

For the Commission
Pour la Commission
Thar ceann an Choimisiúin
Za Komisiju
Per la Commissione
Komisijas v rd
Komisijos vardu
A Bizottság részér l
G all-Kummissjoni
Voor de Commissie
W imieniu Komisji
Pela Comissão
Pentru Comisie
Za Komisiu
Za Komisijo
Komission puolesta
På kommissionens vägnar

/El Presidente/P edseda/Formand/Der Präsident/President-Eesistuja/
O ó /The President/Le Président/An tUachtarán/Predsjednik/

Il Presidente/Priekšs d t js/Pirmininkas/Az elnök/Il-President/de Voorzitter/
Przewodnicz cy/O Presidente/Pre edintele/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande

Martin SCHULZ Jeanine Antoinette HENNIS-PLASSCHAERT Jean-Claude JUNCKER
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BILAGA

Gemensam överenskommelse mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om delegerade akter

I. Omfattning och allmänna principer

1. Denna gemensamma överenskommelse bygger på och ersätter 2011 års gemensamma överenskommelse om
delegerade akter och införlivar den praxis som därefter utvecklats av Europaparlamentet och rådet. I överenskom
melsen anges de praktiska arrangemang, överenskomna klargöranden och preferenser som tillämpas vid delegering
av lagstiftningsbefogenhet enligt artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).
Enligt den artikeln ska en delegerings mål, innehåll, omfattning och varaktighet uttryckligen avgränsas i varje
lagstiftningsakt som innehåller en sådan delegering (nedan kallad den grundläggande akten).

2. När Europaparlamentet, rådet och kommissionen (nedan kallade de tre institutionerna) utövar sina befogenheter ska de
i överensstämmelse med förfarandena i EUF-fördraget samarbeta under hela förfarandet, för att säkerställa ett smidigt
utövande av den delegerade befogenheten och en effektiv kontroll av denna befogenhet från Europaparlamentets och
rådets sida. För detta ändamål ska lämpliga kontakter upprätthållas på administrationsnivå.

3. När de berörda institutionerna föreslår en delegering av befogenhet enligt artikel 290 i EUF-fördraget, eller när de
delegerar sådan befogenhet, ska de, beroende på vilket förfarande som tillämpas för att anta den grundläggande
akten, se till att i möjligaste mån använda sig av de standardfraser som anges i tillägget till denna gemensamma
överenskommelse.

II. Samråd vid förberedelsen och utarbetandet av delegerade akter

4. När kommissionen förbereder utkast till delegerade akter ska den samråda med experter som utsetts av varje
medlemsstat. Samråd ska i god tid genomföras med medlemsstaternas experter om varje utkast till delegerad akt
som förbereds av kommissionens avdelningar (*). Utkasten till delegerade akter ska delges medlemsstaternas experter.
Samråden ska genomföras i befintliga expertgrupper eller i särskilda möten med experter från medlemsstaterna, till
vilka kommissionen ska skicka inbjudningar via samtliga medlemsstaters ständiga representationer. Det är medlems
staterna som avgör vilka experter som ska delta. Medlemsstaternas experter ska erhålla utkasten till delegerade akter,
den preliminära dagordningen och alla andra relevanta handlingar i tillräckligt god tid för att hinna förbereda sig.

5. I slutet av mötena med medlemsstaternas experter eller vid uppföljningen av dessa möten ska kommissionens
avdelningar redogöra för sina slutsatser av diskussionerna och för hur de kommer att beakta experternas åsikter
och hur de avser att gå vidare. Dessa slutsatser kommer att tas till mötesprotokollet.

6. Förberedelsen och utarbetandet av delegerade akter kan också innefatta samråd med berörda parter.

7. Om sakinnehållet i ett utkast till delegerad akt på något sätt ändras ska kommissionen ge medlemsstaternas experter
möjlighet att lämna synpunkter på den ändrade versionen av utkastet till delegerad akt, om lämpligt skriftligen.

8. En sammanfattning av samrådsprocessen ska ingå i den motivering som fogas till den delegerade akten.

9. Kommissionen ska regelbundet göra vägledande förteckningar över planerade delegerade akter tillgängliga.
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10. När kommissionen förbereder och utarbetar delegerade akter, ska den se till att alla handlingar, inklusive utkasten till
akterna, så snabbt som möjligt och samtidigt översänds till Europaparlamentet och rådet och till medlemsstaternas
experter.

11. När Europaparlamentet och rådet bedömer det vara nödvändigt, får de skicka sina respektive experter till de möten i
kommissionens expertgrupper, som arbetar med förberedelse av delegerade akter, till vilka medlemsstaternas ex
perter inbjuds. Därför ska Europaparlamentet och rådet få del av planeringen för de kommande månaderna och
bjudas in till samtliga expertmöten.

12. De tre institutionerna ska informera varandra om vilka funktionsbrevlådor som ska användas vid översändandet och
mottagandet av alla dokument som rör delegerade akter. När det register som avses i punkt 29 i detta avtal har
inrättats, ska det användas för detta syfte.

III. Former för översändande av dokument och fastställande av tidsperioder

13. Kommissionen ska genom en lämplig mekanism officiellt översända de delegerade akterna till Europaparlamentet
och rådet. Säkerhetsskyddsklassificerade handlingar ska behandlas i enlighet med de olika institutionernas interna
administrativa förfaranden, så att alla nödvändiga garantier ges.

14. För att Europaparlamentet och rådet ska kunna utöva sina rättigheter enligt artikel 290 i EUF-fördraget inom de
tidsfrister som anges i varje grundläggande akt, får kommissionen inte översända delegerade akter under följande
perioder:

— 22 december–6 januari.

— 15 juli–20 augusti.

Dessa perioder ska endast vara tillämpliga när fristen för invändningar grundas på punkt 18.

Dessa perioder ska inte gälla med avseende på delegerade akter som antas enligt det skyndsamma förfarande som
föreskrivs i del VI i denna gemensamma överenskommelse. Om det skyndsamma förfarandet tillämpas för att anta
en delegerad akt under en av de perioder som anges i första stycket, ska den tidsfrist för invändning som anges i den
grundläggande akten inte börja löpa förrän perioden i fråga har löpt ut.

Senast i oktober året före val till Europarlamentet ska de tre institutionerna enas om formerna för delgivning av
delegerade akter under uppehållet i samband med valet.

15. Fristen för invändning ska börja löpa när samtliga officiella språkversioner av den delegerade akten har inkommit till
Europaparlamentet och rådet.

IV. Delegeringens varaktighet

16. Den grundläggande akten får ge kommissionen befogenhet att anta delegerade akter tills vidare eller under en
bestämd tidsperiod.

17. Om en bestämd tidsperiod föreskrivs, bör den grundläggande akten i princip medge att delegeringen av befogen
heten förlängs genom en tyst överenskommelse med perioder av samma längd, om inte Europaparlamentet eller
rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av varje period. Kommissionen ska
utarbeta en rapport om den delegerade befogenheten senast nio månader före utgången av varje period. Denna
punkt påverkar inte Europaparlamentets eller rådets återkallanderätt.

V. Europaparlamentets och rådets frister för att göra invändningar

18. Utan att det påverkar tillämpningen av det skyndsamma förfarandet bör den invändningsfrist som fastställs från fall
till fall i varje grundläggande akt i princip vara minst två månader, med möjlighet till förlängning med två månader
för varje institution (Europaparlamentet eller rådet) på dess initiativ.
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19. Den delegerade akten får dock offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning och träda i kraft innan invänd
ningsfristen löper ut, förutsatt att både Europaparlamentet och rådet har meddelat kommissionen att de inte
kommer att invända.

VI. Skyndsamt förfarande

20. Ett skyndsamt förfarande bör bara användas i undantagsfall, exempelvis när det gäller säkerhet, hälso- och säkerhets
skydd eller yttre förbindelser, inklusive humanitära kriser. Europaparlamentet och rådet bör motivera valet av ett
skyndsamt förfarande i den grundläggande akten. I den grundläggande akten ska det anges i vilka fall det skynd
samma förfarandet ska användas.

21. Kommissionen åtar sig att fullt ut informera Europaparlamentet och rådet om möjligheten att en delegerad akt
kommer att antas i enlighet med det skyndsamma förfarandet. Så snart kommissionens avdelningar ser att en sådan
möjlighet finns, ska de informellt förvarna Europaparlamentets respektive rådets sekretariat om detta via de funk
tionsbrevlådor som avses i punkt 12.

22. En delegerad akt som antagits i enlighet med det skyndsamma förfarandet ska träda i kraft utan dröjsmål och
tillämpas så länge ingen invändning görs inom den frist som anges i den grundläggande akten. Om en invändning
görs av Europaparlamentet eller rådet ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att den delgetts
Europaparlamentets eller rådets beslut om att invända.

23. När kommissionen delger Europaparlamentet och rådet en delegerad akt som antagits i enlighet med det skynd
samma förfarandet, ska den motivera varför det förfarandet används.

VII. Offentliggörande i EUT

24. Delegerade akter ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, L-serien, först när fristen för invändningar
har löpt ut, förutom då de omständigheter som anges i punkt 19 är för handen. Delegerade akter som antas i
enlighet med det skyndsamma förfarandet ska offentliggöras utan dröjsmål.

25. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 297 i EUF-fördraget ska Europaparlamentets eller rådets beslut att
återkalla en delegering av befogenhet, att göra invändningar mot en delegerad akt som antagits i enlighet med det
skyndsamma förfarandet eller att motsätta sig en förlängd delegering av befogenhet genom tyst överenskommelse
också offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning, L-serien. Ett beslut om återkallelse ska träda i kraft dagen
efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

26. Kommissionen ska också i Europeiska unionens officiella tidning offentliggöra beslut om upphävande av delegerade
akter som antagits i enlighet med det skyndsamma förfarandet.

VIII. Ömsesidigt informationsutbyte, särskilt vid återkallelse

27. När Europaparlamentet och rådet utövar sin rätt att tillämpa de villkor som fastställs i den grundläggande akten, ska
de informera varandra och kommissionen.

28. Om Europaparlamentet eller rådet inleder ett förfarande som kan leda till att en delegering av befogenhet återkallas,
kommer det att informera de båda andra institutionerna senast en månad innan beslutet om återkallelse fattas.
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Tillägg

Standardformuleringar

Skäl

I syfte att … [syfte], bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens
funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på … [innehåll och tillämpningsområde]. Det är särskilt viktigt att
kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd
genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att
säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar
samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens
expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

Artikel (artiklar) om delegering av befogenheter

Kommissionen [ska anta/ges befogenhet att anta] delegerade akter i enlighet med artikel [A] med avseende på … [innehåll
och tillämpningsområde].

Följande stycke ska läggas till när det skyndsamma förfarandet tillämpas:

Om det, i fråga om … [innehåll och tillämpningsområde], är nödvändigt på grund av tvingande skäl till skyndsamhet, ska
det förfarande som anges i artikel [B] tillämpas på delegerade akter som antas enligt den här artikeln.

Artikel [A]

Utövande av delegeringen

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

[varaktighet]

Alternativ 1:

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel/artiklarna … ska ges till kommissionen tills vidare från
och med den … [den dag då den grundläggande lagstiftningsakten träder i kraft eller ett annat datum som fastställs av
medlagstiftarna].

Alternativ 2:

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel(artiklarna … ska ges till kommissionen för en period av
… år från och med den … [den dag då den grundläggande lagstiftningsakten träder i kraft eller ett annat datum som fastställs
av medlagstiftarna]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före
utgången av perioden på … år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av
samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före
utgången av perioden i fråga.

Alternativ 3:

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel/artiklarna … ska ges till kommissionen för en period av
… år från och med den … [den dag då den grundläggande lagstiftningsakten träder i kraft eller annat datum som fastställs av
medlagstiftarna].

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel/artiklarna … får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla.
Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i
beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet
med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016.

SV12.5.2016 Europeiska unionens officiella tidning L 123/13
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5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6. En delegerad akt som antas enligt artikel/artiklarna … ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet
har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period av [två månader] från den dag då akten delgavs
Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har under
rättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med [två månader] på Eu
ropaparlamentets eller rådets initiativ.

Följande artikel ska läggas till när det skyndsamma förfarandet tillämpas:

Artikel [B]

Skyndsamt förfarande

1. Delegerade akter som antas enligt denna artikel ska träda i kraft utan dröjsmål och ska tillämpas så länge ingen
invändning görs i enlighet med punkt 2. Delgivningen av en delegerad akt till Europaparlamentet och rådet ska
innehålla en motivering till varför det skyndsamma förfarandet tillämpas.

2. Såväl Europaparlamentet som rådet får invända mot en delegerad akt i enlighet med det förfarande som avses i artikel
[A].6. I ett sådant fall ska kommissionen upphäva akten omedelbart efter det att Europaparlamentet eller rådet har
delgett den sitt beslut om att invända.

SVL 123/14 Europeiska unionens officiella tidning 12.5.2016
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EUROPAPARLAMENTETS, RÅDETS OCH KOMMISSIONENS BESLUT
AV DEN 19 APRIL 1995 OM NÄRMARE FÖRESKRIFTER FÖR

UTÖVANDET AV EUROPAPARLAMENTETS UNDERSÖKNINGSRÄTT1

Europaparlamentet, rådet och kommissionen har i samförstånd fattat detta beslut

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt
artikel 20b,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 193,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt
artikel 107b, och

med beaktande av följande:

Det bör fastställas närmare föreskrifter för Europaparlamentets utövande av
undersökningsrätten med hänsyn till bestämmelserna i Fördragen om upprättandet av
Europeiska gemenskaperna.

De tillfälliga undersökningskommittéerna måste ha nödvändiga medel för att fullgöra sina
uppgifter; i detta avseende är det viktigt att medlemsstaterna samt Europeiska gemenskapernas
institutioner och organ vidtar alla åtgärder som kan underlätta fullgörandet av dessa uppgifter.

Sekretess och konfidentiell behandling i samband med de tillfälliga
undersökningskommittéernas arbete måste säkerställas.

Föreskrifterna för utövandet av undersökningsrätten kan på begäran av en av de tre
institutionerna ses över efter utgången av Europaparlamentets valperiod mot bakgrund av
gjorda erfarenheter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE

Artikel 1

Närmare föreskrifter om utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt skall fastställas i
detta beslut i enlighet med artikel 20b i EKSG-fördraget, artikel 193 i EG-fördraget och artikel
107b i Euratomfördraget.

Artikel 2

1. Europaparlamentet kan vid fullgörandet av sina uppgifter på de villkor och inom de
gränser som fastställs i de fördrag som anges i artikel 1 på begäran av en fjärdedel av sina
ledamöter tillsätta en tillfällig undersökningskommitté för att undersöka påstådda fel eller
missförhållanden vid tillämpningen av gemenskapsrätten, oavsett om dessa skulle ha begåtts
av en gemenskapsinstitution, ett gemenskapsorgan, en offentlig myndighet i en medlemsstat
eller av personer som enligt gemenskapsrätten är bemyndigade att tillämpa denna.

1 EGT L 113, 19.5.1995, s. 1.
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Europaparlamentet skall fastställa de tillfälliga undersökningskommittéernas sammansättning
samt närmare regler för deras arbetssätt.

Beslutet om att tillsätta en tillfällig undersökningskommitté, i vilket särskilt skall anges
kommitténs syfte och tidsfristen för att överlämna dess rapport, skall offentliggöras i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

2. Den tillfälliga undersökningskommittén skall fullgöra sina uppgifter i enlighet med de
befogenheter fördragen tilldelat gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen.

Medlemmarna av den tillfälliga undersökningskommittén och varje annan person som i sin
tjänsteutövning får kännedom om sakförhållanden, information, kunskap, dokument eller annat
där sekretess gäller i enlighet med en medlemsstats eller gemenskapsinstitutions bestämmelser
är skyldig att bibehålla denna sekretess gentemot obehöriga personer och allmänheten, även
efter att deras tjänsteutövning har upphört.

Förhör och avgivande av vittnesmål skall vara offentliga. På begäran av en fjärdedel av
medlemmarna i den tillfälliga undersökningskommittén, eller på begäran av gemenskapernas
myndigheter eller nationella myndigheter, eller om den tillfälliga undersökningkommittén har
förelagts uppgifter för vilka sekretess gäller, skall förhandlingarna ske bakom stängda dörrar.
Vittnen och sakkunniga har rätt att avge utlåtande eller vittnesmål bakom stängda dörrar.

3. En tillfällig undersökningskommitté får inte utreda en sak som är föremål för rättslig
prövning vid en gemenskapsinstans eller en nationell instans, så länge som den rättsliga
prövningen inte är avslutad.

Inom en tidsfrist på två månader, antingen efter offentliggörandet i enlighet med punkt 1, eller
efter att kommissionen har informerats om att undersökningskommittén har förelagts ett
påstående om att en medlemsstat har överträtt gemenskapsrätten, får kommissionen underrätta
Europaparlamentet om att en sak som är hänskjuten till en tillfällig undersökningskommitté är
underkastad ett förberedande gemenskapsförfarande; i detta fall skall den tillfälliga
undersökningskommittén vidta alla nödvändiga åtgärder för att kommissionen fullt ut skall
kunna utöva de befogenheter den tilldelats i enlighet med fördragen.

4. Den tillfälliga undersökningskommittén skall upplösas när den har överlämnat sin
rapport inom den tidsfrist som fastställdes när den tillsattes, eller senast vid utgången av en
tidsfrist på maximalt tolv månader från den dag då den tillsattes, eller, under alla
omständigheter, vid utgången av valperioden.

Europaparlamentet kan efter ett motiverat beslut två gånger förlänga tolvmånadersfristen med
tre månader. Detta beslut skall offentliggöras i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

5. En tillfällig undersökningskommitté får inte tillsättas eller tillsättas på nytt angående en
sak som redan varit föremål för undersökning av en tillfällig undersökningskommitté förrän
det har gått minst tolv månader efter överlämnandet av denna undersöknings rapport, eller efter
det att uppgiften har avslutats, och endast under förutsättning att nya omständigheter har
framkommit.

Artikel 3

1. Den tillfälliga undersökningskommittén skall företa de undersökningar som är
nödvändiga för att undersöka påstådda överträdelser eller missförhållanden vid tillämpningen
av gemenskapsrätten enligt nedanstående villkor.
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2. Den tillfälliga undersökningskommittén kan anmoda en gemenskapsinstitution, ett
gemenskapsorgan eller en medlemsstats regering att utse en av sina ledamöter eller medlemmar
att delta i kommitténs arbete.

3. På motiverad begäran av den tillfälliga undersökningskommittén skall berörda
medlemsstater och gemenskapsinstitutioner eller gemenskapsorgan utse en tjänsteman eller
annan anställd som de bemyndigar att uppträda inför den tillfälliga undersökningskommittén,
såvida inte sekretess eller hänsyn till nationell och allmän säkerhet på grund av nationell
lagstiftning eller gemenskapslagstiftning utgör hinder för detta.

De aktuella tjänstemännen eller andra anställda skall yttra sig på sin regerings eller institutions
vägnar och efter instruktion från dessa. De skall fortsätta att vara bundna av de förpliktelser
som följer av de för dem gällande föreskrifterna.

4. Medlemsstaternas myndigheter och gemenskapsinstitutionerna eller
gemenskapsorganen skall, antingen på begäran av den tillfälliga undersökningskommittén eller
på eget initiativ, tillhandahålla den tillfälliga undersökningskommittén de handlingar som är
nödvändiga för att den skall kunna utföra sitt arbete om de inte på grund av sekretess eller av
hänsyn till allmän och nationell säkerhet är förhindrade att göra detta på grund av
medlemsstaternas och gemenskapernas lagar och föreskrifter.

5. Bestämmelserna i punkterna 3 och 4 skall inte påverka andra nationella bestämmelser
som hindrar en tjänsteman att uppträda eller utlämning av handlingar.

Hinder som uppstår med hänsyn till sekretess, offentlig eller nationell säkerhet eller på grund
av bestämmelserna i första stycket, skall anmälas till Europaparlamentet av en företrädare som
är behörig att binda den berörda medlemsstatens regering eller institution.

6. Gemenskapsinstitutionerna eller gemenskapsorganen får inte tillhandahålla den
tillfälliga undersökningskommittén handlingar från en medlemsstat utan att först ha informerat
den berörda medlemsstaten om detta.

De får inte överlämna handlingar som omfattas av punkt 5 till den tillfälliga
undersökningskommittén utan att först ha inhämtat den berörda medlemsstatens godkännande.

7. Bestämmelserna i punkterna 3-5 skall tillämpas på fysiska och juridiska personer som
är bemyndigade enligt gemenskapsrätten att tillämpa denna.

8. Den tillfälliga undersökningskommittén kan begära att varje annan person avlägger
vittnesmål inför kommittén i den mån det är nödvändigt för fullgörandet av dess uppgifter. Om
omnämnandet av en person i förbindelse med en undersökning kan åsamka skada skall den
tillfälliga undersökningskommittén underrätta personen om detta samt höra personen ifall
denne så begär.

Artikel 4

1. De upplysningar som den tillfälliga undersökningskommittén samlar in får endast
användas för att fullgöra dess uppgifter. Upplysningarna får inte offentliggöras om de
innehåller sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter av konfidentiell natur eller om personer
härigenom namnges.
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Europaparlamentet skall anta de administrativa och reglementariska bestämmelser som behövs
för att säkerställa sekretess och konfidentiell behandling i förbindelse med de tillfälliga
undersökningskommittéernas arbete.

2. Den tillfälliga undersökningskommitténs rapport skall föreläggas Europaparlamentet
som kan bestämma att rapporten skall offentliggöras, om inte annat följer av bestämmelserna i
punkt 1.

3. Europaparlamentet får överlämna de rekommendationer som det har antagit på
grundval av den tillfälliga undersökningskommitténs rapport till gemenskapsinstitutionerna
eller gemenskapsorganen eller medlemsstaterna. Dessa skall dra de slutsatser därav som de
anser lämpliga.

Artikel 5

Alla meddelanden till medlemsstaternas nationella myndigheter för genomförandet av detta
beslut skall gå via medlemsstaternas fasta representationer vid Europeiska unionen.

Artikel 6

På begäran av Europaparlamentet, rådet eller kommissionen kan ovanstående bestämmelser
ses över mot bakgrund av gjorda erfarenheter, från det att Europaparlamentets valperiod har
löpt ut.

Artikel 7

Detta beslut skall träda i kraft den dag det offentliggörs i Europeiska gemenskapernas
officiella
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EUROPAPARLAMENTETS BESLUT AV DEN 18 NOVEMBER 1999 OM VILLKOR
OCH NÄRMARE BESTÄMMELSER FÖR INTERNA UTREDNINGAR FÖR ATT

BEKÄMPA BEDRÄGERIER, KORRUPTION OCH ALL ANNAN OLAGLIG
VERKSAMHET SOM KAN SKADA GEMENSKAPERNAS INTRESSEN

Europaparlamentet har fattat detta beslut

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 199,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska kol- och stålgemenskapen, särskilt
artikel 25,

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt
artikel 112,

med beaktande av Europaparlamentets arbetsordning, särskilt artikel 186 c, och av följande
skäl:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1073/19991 och rådets förordning
(Euratom) nr 1074/19992 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för
bedrägeribekämpning innehåller bestämmelser om att byrån skall inleda och utföra
administrativa utredningar inom de institutioner, organ och byråer som inrättats genom EG-
fördraget och Euratomfördraget eller på grundval av dessa fördrag.

Ansvaret för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, som inrättats av kommissionen,
omfattar förutom skyddet av ekonomiska intressen även all verksamhet som har samband med
skyddet av gemenskapens intressen mot oegentligheter som kan leda till administrativa eller
straffrättsliga påföljder.

Det är viktigt att öka bedrägeribekämpningens omfattning och effektivitet med hjälp av de
experter som finns inom området för administrativa utredningar.

Alla institutioner, organ och byråer bör i kraft av sin administrativa självständighet ge byrån i
uppdrag att inom dessa utföra administrativa utredningar för att efterforska sådana
omständigheter av allvarlig art som har samband med tjänsteutövningen och som skulle kunna
utgöra sådana brister när det gäller att uppfylla de skyldigheter som åligger tjänstemän och
anställda i gemenskaperna som avses i artiklarna 11, 12 andra och tredje styckena, 13, 14, 16
och 17 första stycket i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga
anställda i Europeiska gemenskaperna (nedan kallade "Tjänsteföreskrifterna"). Detta gäller
vidare brister som kan skada dessa gemenskapers intressen och som kan leda till disciplinära
åtgärder och, i förekommande fall, straffrättsliga åtgärder. Det gäller även allvarliga tjänstefel
enligt artikel 22 i tjänsteföreskrifterna, och bristande uppfyllelse av motsvarande skyldigheter
som åvilar ledamöter eller personal vid Europaparlamentet, som inte omfattas av
tjänsteföreskrifterna.

1 EGT L 136, 31.5.1999, s. 1.
2 EGT L 136, 31.5.1999, s. 8.

B4_Beslut om villkor och närmare bestämmelser för interna utredningar för att bekämpa bedrägerier, korruption och annan olaglig 
verksamhet som kan skada gemenskapernas intressen

- 71 -- 71 -



Dessa utredningar skall utföras med iakttagande av tillämpliga bestämmelser i fördragen om
upprättandet av Europeiska gemenskaperna, särskilt protokollet om immunitet och privilegier,
texter som antagits för deras tillämpning samt tjänsteföreskrifterna.

Dessa utredningar skall utföras på samma villkor inom alla institutioner, organ och byråer inom
gemenskapen utan att överlämnandet av denna uppgift till byrån skall påverka institutionernas,
organens och byråernas eget ansvar eller på något sätt minska de berörda personernas rättsliga
skydd.

De praktiska villkoren bör fastställas för hur institutionernas och organens ledamöter,
byråernas chefer och tjänstemännen och de anställda inom dessa skall samarbeta för att de
interna utredningarna skall kunna utföras väl, i avvaktan på att tjänsteföreskrifterna ändras.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1

Skyldighet att samarbeta med byrån

Generalsekreteraren, de olika enheterna, alla tjänstemän och övriga anställda inom
Europaparlamentet är skyldiga att till fullo samarbeta med byråns anställda och att lämna all
den hjälp som behövs för utredningen. I detta avseende skall de till byråns anställda lämna alla
upplysningar och alla förklaringar som behövs.

Ledamöterna skall till fullo samarbeta med byrån utan att detta inverkar på tillämpliga
bestämmelser i fördragen om upprättandet av Europeiska gemenskaperna, särskilt protokollet
om immunitet och privilegier, eller de texter som antagits för deras tillämpning.

Artikel 2

Skyldighet att lämna upplysningar

Varje tjänsteman eller anställd inom Europaparlamentet som får kännedom om omständigheter
som tyder på förekomst av eventuella fall av bedrägeri, korruption eller all annan olaglig
verksamhet som riktar sig mot gemenskapernas intressen eller om omständigheter av allvarlig
art som har samband med tjänsteutövningen och som skulle kunna utgöra brister när det gäller
att uppfylla de skyldigheter som åligger tjänstemän och anställda i gemenskaperna eller
personal som inte omfattas av tjänsteföreskrifterna, brister som skulle kunna leda till
disciplinära åtgärder och i förekommande fall, straffrättsliga åtgärder, skall utan dröjsmål
underrätta sin avdelningschef eller generaldirektör. Om den anställde anser det nödvändigt
skall den anställde lämna upplysningarna direkt till sin generalsekreterare eller till byrån, då
det är fråga om en tjänsteman, en anställd eller en medlem av personalen som inte omfattas av
tjänsteföreskrifterna, eller till Europaparlamentets talman, då det fråga om en bristande
uppfyllelse av motsvarande skyldigheter som åvilar ledamöter.

Talman, generalsekreterare, generaldirektörer och avdelningschefer skall utan dröjsmål till
byrån överlämna alla uppgifter som de får kännedom om och som tyder på förekomsten av
sådana oegentligheter som avses i första stycket.

En tjänsteman eller anställd vid Europaparlamentet får aldrig utsättas för en orättvis eller
diskriminerande behandling på grund av ett sådant uppgiftslämnande som avses i första och
andra styckena.
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Ledamöter som får kännedom om uppgifter som avses i första stycket skall underrätta
Europaparlamentets talman, eller om ledamöterna anser det vara lämpligt, byrån direkt.

Denna artikel skall tillämpas utan att det påverkar tillämpningen av de krav på sekretess som
fastställts i rättsakt eller Europaparlamentets arbetsordning.

Artikel 3

Hjälp från säkerhetsbyrån

På begäran av byråns direktör skall Europaparlamentets säkerhetsbyrå hjälpa byråns anställda
vid det praktiska genomförandet av utredningarna.

Artikel 4

Immunitet och ledamöters rätt att inte vittna

Bestämmelserna om parlamentarisk immunitet och ledamöternas rätt att inte vittna skall inte
beröras.

Artikel 5

Information till den som berörs av utredningen

Om det finns en möjlighet att en ledamot, tjänsteman eller anställd är personligt involverad
skall den berörde snabbt informeras, om detta inte riskerar att skada utredningen. Under inga
omständigheter får slutsatser dras efter utredningen om en namngiven ledamot, tjänsteman eller
anställd inom Europaparlamentet, utan att den berörde har givits möjlighet att yttra sig över
alla uppgifter som rör honom.

Om det är nödvändigt med absolut sekretess med avseende på utredningen och om
utredningsåtgärder som faller under en nationell rättslig myndighets befogenheter används, får
denna skyldighet att ge ledamoten, tjänstemannen eller den anställde vid Europaparlamentet
möjlighet att yttra sig skjutas upp, efter överenskommelse med talmannen då det är fråga om
en ledamot respektive generalsekreteraren då det är fråga om en tjänsteman eller annan
anställd.

Artikel 6

Information om nedläggning av utredningen utan vidare åtgärder

Om inget av det som lagts ledamoten, tjänstemannen eller den anställde vid Europaparlamentet
till last kan vidhållas efter en intern utredning, skall den interna utredningen mot honom eller
henne läggas ned utan vidare åtgärder efter beslut av byråns direktör, som skriftligen skall
underrätta den berörde om detta.

Artikel 7

Upphävande av immunitet

Varje begäran från en nationell polismyndighet eller en nationell rättslig myndighet om
upphävande av immunitet för en tjänsteman eller anställd vid Europaparlamentet, som gäller
eventuella fall av bedrägeri, korruption eller all annan olaglig verksamhet, skall överlämnas till
byråns direktör för yttrande. Om en begäran om upphävande av immunitet gäller en ledamot
av Europaparlamentet skall byrån informeras om detta.
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Artikel 8

När beslutet skall träda i kraft

Detta beslut träder i kraft den dag det fattas av Europaparlamentet.
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II 

(Icke-lagstiftningsakter) 

INTERNATIONELLA AVTAL 

Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska centralbanken om det praktiska 
genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter som 

ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen 

(2013/694/EU) 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN HAR INGÅTT DETTA AVTAL 

— med beaktande av fördraget om Europeiska unionen, 

— med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 127.6, 

— med beaktande av parlamentets arbetsordning, särskilt artikel 127.1, 

— med beaktande av rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter 
till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut ( 1 ), särskilt artikel 20.8 och 20.9, 

— med beaktande av det gemensamma uttalandet från Europaparlamentets ordförande och Europeiska centralbankens 
ordförande i samband med parlamentets omröstning om antagandet av rådets förordning (EU) nr 1024/2013, och av 
följande skäl: 

A. Förordning (EU) nr 1024/2013 tilldelar Europeiska centralbanken (ECB) särskilda uppgifter i fråga om politiken för 
tillsyn över kreditinstitut, i syfte att bidra till kreditinstitutens säkerhet och sundhet och det finansiella systemets 
stabilitet inom EU och i varje medlemsstat som deltar i den gemensamma tillsynsmekanismen. 

B. I artikel 9 i förordning (EU) nr 1024/2013 fastställs det att ECB är behörig myndighet för att utöva de tillsyns
uppgifter ECB har tilldelats enligt den förordningen. 

C. Tilldelningen av tillsynsuppgifterna innebär ett stort ansvar för ECB att bidra till den finansiella stabiliteten i unionen, 
genom att använda sina tillsynsbefogenheter på det sätt som är mest effektivt och proportionellt. 

D. Tilldelningen av tillsynsuppgifter till ett organ på unionsnivå bör kompletteras av lämpliga krav på ansvarsutkrävande. 
Enligt artikel 20 i förordning (EU) nr 1024/2013 är ECB därför ansvarig för genomförandet av den förordningen inför 
parlamentet och rådet i deras egenskap av demokratiskt legitimerade institutioner som representerar unionens och 
medlemsstaternas medborgare. 

E. Artikel 20.9 i förordning (EU) nr 1024/2013 föreskriver att ECB ska samarbeta lojalt i samband med eventuella 
undersökningar som görs av parlamentet, i enlighet med fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF- 
fördraget). 

F. Artikel 20.8 i förordning (EU) nr 1024/2013 föreskriver att ordföranden för ECB:s tillsynsnämnd på begäran ska hålla 
konfidentiella muntliga diskussioner inom stängda dörrar med ordföranden och de vice ordförandena för parlamentets 
behöriga utskott om ECB:s tillsynsuppgifter, då sådana diskussioner är nödvändiga för att parlamentet ska kunna 
fullgöra sina befogenheter enligt EUF-fördraget. Enligt den artikeln måste formerna för anordnandet av sådana dis
kussioner säkerställa full konfidentialitet, i enlighet med de skyldigheter avseende konfidentialitet som ECB är bunden 
av i egenskap av behörig myndighet enligt relevant unionsrätt.

SV 30.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 320/1 

( 1 ) EUT L 287, 29.10.2013, s. 63.
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G. Enligt artikel 15.1 i EUF-fördraget utför unionens institutioner sitt arbete så öppet som möjligt. Villkoren för när en 
ECB-handling ska vara sekretessbelagd fastställs i ECB:s beslut 2004/258/EG (ECB/2004/3) ( 1 ). Enligt detta beslut ska 
varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat ha rätt 
till tillgång till ECB:s handlingar, med beaktande av de villkor och gränser som fastställs i det beslutet. I enlighet med 
det beslutet ska ECB vägra att lämna ut en handling när ett sådant utlämnande riskerar att undergräva vissa allmänna 
eller privata intressen. 

H. ECB kan inte på egen hand besluta om utlämnande av information som rör tillsynen av kreditinstitut, utan ett sådant 
beslut är föremål för gränser och villkor som fastställs i relevant unionsrätt, som både parlamentet och ECB är bundna 
av. Enligt artikel 37.2 i stadgan för Europeiska centralbankssystemet och ECB (nedan kallad ECBS-stadgan) är personer 
som har tillgång till uppgifter som enligt unionsföreskrifter omfattas av tystnadsplikt bundna av sådana unions
föreskrifter. 

I. Enligt skäl 55 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska alla skyldigheter att rapportera till parlamentet vara föremål för 
relevanta krav avseende tystnadsplikt. Enligt skäl 74 och artikel 27.1 i den förordningen ska ledamöterna av ECB:s 
tillsynsnämnd och styrkommitté samt personalen vid ECB och personal som sänts ut av deltagande medlemsstater 
som utför tillsynsuppgifter vara underställda de krav avseende tystnadsplikt som fastställs i artikel 37 i ECBS-stadgan 
och i relevant unionsrätt. Enligt artikel 339 i EUF-fördraget och artikel 37 i ECBS-stadgan är ledamöterna av de 
beslutande organen samt personal vid ECB och de nationella centralbankerna bundna av tystnadsplikt. 

J. Enligt artikel 10.4 i ECBS-stadgan är ECB-rådets sammanträden hemliga. 

K. Artikel 4.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 föreskriver att ECB, för att utföra de utgifter den tilldelats enligt den 
förordningen, ska tillämpa all relevant unionsrätt och, i de fall denna unionsrätt utgörs av direktiv, den nationella 
lagstiftning som införlivar dessa direktiv. 

L. Med förbehåll för framtida ändringar eller eventuella framtida tillämpliga rättsakter, förpliktigar bestämmelserna i den 
unionsrätt som avser hantering av information som har befunnits vara förtrolig, särskilt artiklarna 53–62 i Europa
parlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU ( 2 ), behöriga myndigheter och deras personal att iaktta tystnadsplikt vid 
tillsynen av kreditinstitut. Alla personer som arbetar för eller har arbetat för de behöriga myndigheterna är bundna av 
tystnadsplikt. Förtrolig information som sådana personer erhåller i tjänsten får endast röjas i sammandrag eller i 
sammanställning som omöjliggör identifikation av enskilda kreditinstitut, dock med förbehåll för fall som omfattas av 
straffrättslig lagstiftning. 

M. Enligt artikel 27.2 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska ECB, för att utföra de uppgifter den har tilldelats genom den 
förordningen, ha rätt att inom de gränser och på de villkor som anges i tillämplig unionsrätt utbyta information med 
nationella myndigheter eller unionsmyndigheter och organ då det enligt tillämplig unionsrätt är tillåtet för nationella 
behöriga myndigheter att lämna ut information till sådana enheter eller då medlemsstaterna får tillåta utlämnande av 
sådan information enligt tillämplig unionsrätt. 

N. Om tystnadsplikten avseende tillsynsinformation åsidosätts bör detta leda till lämpliga sanktioner. Parlamentet bör 
utarbeta en lämplig ram för att följa upp alla fall då dess ledamöter eller personal bryter mot sekretessreglerna. 

O. En organisatorisk åtskillnad mellan den ECB-personal som sysslar med genomförandet av ECB:s tillsynsuppgifter och 
den personal som sysslar med genomförandet av penningpolitiken måste ske på ett sätt som garanterar full efter
levnad av förordning (EU) nr 1024/2013. 

P. Detta avtal omfattar inte utbytet av konfidentiell information avseende penningpolitiken eller andra ECB-uppgifter 
som inte ingår i de uppgifter som ECB tilldelats genom förordning (EU) nr 1024/2013. 

Q. Detta avtal påverkar inte de nationella behöriga myndigheternas ansvar gentemot de nationella parlamenten i enlighet 
med nationell lagstiftning.

SV L 320/2 Europeiska unionens officiella tidning 30.11.2013 

( 1 ) Europeiska centralbankens beslut 2004/258/EG av den 4 mars 2004 om allmänhetens tillgång till Europeiska centralbankens hand
lingar (ECB/2004/3) (EUT L 80, 18.3.2004, s. 42). 

( 2 ) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om 
tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 
2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).
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R. Detta avtal varken omfattar eller påverkar den gemensamma tillsynsmekanismens ansvarsutkrävande och rappor
teringsskyldighet gentemot rådet, kommissionen eller de nationella parlamenten. 

PARTERNA HAR ENATS OM FÖLJANDE: 

I. ANSVARSUTKRÄVANDE, TILLGÅNG TILL INFORMATION, KON
FIDENTIALITET 

1. Rapporter 

— ECB ska varje år översända en rapport till parlamentet 
(nedan kallad årlig rapport) om hur de uppgifter den 
tilldelats genom förordning (EU) nr 1024/2013 har ge
nomförts. Tillsynsnämndens ordförande ska presentera 
den årliga rapporten för parlamentet vid en offentlig 
utfrågning. Utkastet till årlig rapport ska ställas till par
lamentets förfogande på konfidentiell basis på ett av 
unionens officiella språk fyra arbetsdagar före utfråg
ningen. Därefter ska översättningar till unionens samt
liga officiella språk tillgängliggöras. Den årliga rapporten 
ska bl.a. omfatta följande: 

i) Utförande av tillsynsuppgifter. 

ii) Arbetsfördelningen med de nationella tillsynsmyn
digheterna. 

iii) Samarbete med andra relevanta myndigheter på 
nationell nivå eller unionsnivå. 

iv) Åtskillnad mellan uppgifter avseende penningpoli
tik och uppgifter avseende tillsyn. 

v) Utvecklingen av den struktur och personal som 
används i tillsynsarbetet, inbegripet antal utsända 
nationella experter och vilka länder dessa experter 
kommer ifrån. 

vi) Genomförande av uppförandekoden. 

vii) Tillsynsavgifter och metod för beräkning av dessa 
avgifter. 

viii) Budget för tillsynsuppgifter. 

ix) Erfarenhet från rapporteringen på grundval av ar
tikel 23 i förordning (EU) nr 1024/2013 (rappor
tering av överträdelser). 

— Under den inledande fas som avses i artikel 33.2 i för
ordning (EU) nr 1024/2013 ska ECB översända kvartals
rapporter till parlamentet om hur det operativa genom
förandet av förordningen framskrider. Dessa rapporter 
ska bl.a. omfatta: 

i) Intern förberedelse, organisation och planering av 
verksamheten. 

ii) Konkreta åtgärder som vidtagits för att se till att 
kravet på åtskillnad mellan penningpolitik och till
synsfunktioner iakttas. 

iii) Samarbete med andra behöriga myndigheter på na
tionell nivå eller unionsnivå. 

iv) Eventuella hinder som ECB stött på vid förberedel
serna av sina tillsynsuppgifter. 

v) Eventuella orosmoment eller ändringar av uppföran
dekoden. 

— ECB ska offentliggöra den årliga rapporten på den ge
mensamma tillsynsmekanismens webbplats. ECB:s ”e- 
postjour” kommer att utvidgas för att specifikt hantera 
frågor som rör den gemensamma tillsynsmekanismen, 
och ECB ska använda det gensvar som erhållits via e- 
post för att skapa en sektion med de vanligaste frågorna 
på den webbplatsen. 

2. Utfrågningar och konfidentiella muntliga diskussioner 

— Tillsynsnämndens ordförande ska delta i ordinarie of
fentliga utfrågningar om genomförandet av tillsynsupp
gifterna på begäran av parlamentets behöriga utskott. 
Parlamentets behöriga utskott och ECB ska komma 
överens om en tidsplan för två sådana utfrågningar 
som ska hållas under det nästföljande året. Begäranden 
om ändringar av den överenskomna tidsplanen ska gö
ras skriftligen. 

— Tillsynsnämndens ordförande kan dessutom komma att 
bjudas in till kompletterande ad hoc-diskussioner om 
tillsynsfrågor med parlamentets behöriga utskott. 

— Om detta krävs för att parlamentet ska kunna utöva sina 
befogenheter enligt EUF-fördraget och unionsrätten får 
ordföranden för det behöriga parlamentsutskottet begära 
särskilda konfidentiella möten med tillsynsnämndens 
ordförande. Begäran ska vara skriftlig och motiverad. 
Sådana möten ska hållas på en gemensamt överenskom
men dag. 

— Alla deltagare i de särskilda konfidentiella mötena ska 
omfattas av sådana krav på tystnadsplikt som är likvär
diga med dem som är tillämpliga för tillsynsnämndens 
ledamöter och ECB:s tillsynspersonal. 

— På motiverad begäran av tillsynsnämndens ordförande 
eller ordföranden för parlamentets behöriga utskott, 
och förutsatt att båda parter är överens om detta, får 
ECB:s representanter i tillsynsnämnden eller personer i

SV 30.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 320/3

B5_Interinstitutionellt avtal om det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter 
som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen 

- 77 -- 77 -



ledande befattning bland tillsynspersonalen (general
direktörer eller biträdande generaldirektörer) delta i de 
ordinarie utfrågningarna, ad hoc-diskussionerna och de 
konfidentiella mötena. 

— Principen om att unionens institutioner ska arbeta på ett 
öppet sätt i enlighet med EUF-fördraget ska även gälla 
för den gemensamma tillsynsmekanismen. Diskussioner 
i särskilda konfidentiella möten ska följa principen om 
öppenhet och en närmare diskussion om de relevanta 
omständigheterna. Detta omfattar utbyte av förtrolig in
formation avseende genomförandet av tillsynsuppgifter
na, inom de gränser som fastställs av unionsrätten. Ut
lämnandet kan begränsas av konfidentialitetsgränser 
som föreskrivs i lag. 

— Personer som är anställda vid parlamentet och ECB får 
inte röja information som de har erhållit i samband med 
utförandet av sådan verksamhet som hör samman med 
de uppgifter som ECB har tilldelats genom förordning 
(EU) nr 1024/2013, inte heller efter det att sådan verk
samhet har avslutats eller efter det att de har lämnat sin 
anställning. 

— De ordinarie mötena, ad hoc-diskussionerna och kon
fidentiella mötena kan omfatta samtliga de aspekter av 
den gemensamma tillsynsmekanismens uppgifter och 
verksamhet som regleras av förordning (EU) nr 
1024/2013. 

— Det ska inte föras något protokoll vid de konfidentiella 
mötena som inte heller ska registreras på något annat 
sätt. Inga uttalanden ska göras för pressen eller andra 
medier. Varje person som deltar i de konfidentiella dis
kussionerna ska vid varje tillfälle skriva under en för
klaring på heder och samvete att han eller hon inte 
kommer att röja innehållet i dessa diskussioner för ut
omstående personer. 

— Endast tillsynsnämndens ordförande samt ordföranden 
och de vice ordförandena för parlamentets behöriga ut
skott får delta i de konfidentiella mötena. Både tillsyns
nämndens ordförande samt ordföranden och de vice 
ordförandena för parlamentets behöriga utskott får åt
följas av två medlemmar av ECB:s personal respektive 
parlamentets sekretariat. 

3. Besvarande av frågor 

— ECB ska skriftligen besvara skriftliga frågor från parla
mentet. Dessa frågor ska sändas till tillsynsnämndens 
ordförande via ordföranden för parlamentets behöriga 
utskott. Frågorna ska besvaras så snabbt som möjligt, 
och under alla omständigheter inom fem veckor efter 
det att de översänts till ECB. 

— Både ECB och parlamentet ska på respektive webbplats 
ha en sektion för ovannämnda frågor och svar. 

4. Tillgång till information 

— ECB ska se till att parlamentets behöriga utskott får 
tillgång till åtminstone ett fullständig och meningsfullt 
protokoll över tillsynsnämndens möten som gör det 
möjligt att förstå diskussionerna, inbegripet en kom
menterad beslutsförteckning. Om ECB-rådet invänder 
mot ett förslag till tillsynsnämndens beslut i enlighet 
med artikel 26.8 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska 
ECB:s ordförande underrätta ordföranden för parlamen
tets behöriga utskott om skälen för en sådan invänd
ning, med beaktande av de krav avseende tystnadsplikt 
som framgår av det här avtalet. 

— Vid likvidation av ett kreditinstitut ska icke-förtrolig in
formation som avser det kreditinstitutet offentliggöras i 
efterhand, så snart eventuella begränsningar för tillhan
dahållandet av relevant information, som härrör från 
kraven avseende tystnadsplikt, har upphört att gälla. 

— Tillsynsavgifterna och en förklaring av hur de beräknas 
ska publiceras på ECB:s webbplats. 

— ECB ska på sin webbplats publicera en handledning som 
beskriver dess tillsynsrutiner. 

5. Skydd av sekretessbelagda ECB-uppgifter och handlingar 

— Parlamentet ska vidta säkerhetsåtgärder som motsvarar 
ECB-uppgifternas eller ECB-handlingarnas känslighets
nivå, och ska underrätta ECB om detta. Under alla om
ständigheter får uppgifter eller handlingar som lämnats 
ut endast användas för de ändamål för vilka de tillhan
dahållits. 

— Parlamentet ska begära tillstånd från ECB för alla utläm
nanden till ytterligare personer eller institutioner, och de 
två institutionerna ska samarbeta i alla rättsliga och ad
ministrativa samt övriga ärenden där tillgång till sådana 
uppgifter eller handlingar begärs. ECB får begära att 
parlamentet, med avseende på alla eller vissa kategorier 
av utlämnade uppgifter eller handlingar, för en förteck
ning över de personer som har tillgång till dessa upp
gifter och handlingar. 

II. URVALSFÖRFARANDEN 

— ECB ska fastställa och offentliggöra kriterierna för val av 
tillsynsnämndens ordförande, inbegripet samlad kom
petens, kunskap om finansinstitut och marknader samt 
erfarenhet av finansiell tillsyn och makroprudentiell till
syn. När ECB fastställer kriterierna ska den eftersträva 
högsta möjliga yrkeskompetens samt beakta behovet av 
att skydda unionens intressen som helhet och säkerställa 
mångfald bland tillsynsnämndens ledamöter.

SV L 320/4 Europeiska unionens officiella tidning 30.11.2013

B5_Interinstitutionellt avtal om det praktiska genomförandet av demokratiskt ansvarsutkrävande och tillsyn av utövandet av de uppgifter 
som ECB tilldelats inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen 

- 78 -- 78 -



— Två veckor innan ECB-rådet publicerar platsannonsen 
ska parlamentets behöriga utskott underrättas om detal
jerna, inbegripet urvalskriterierna och den specifika ar
betsprofilen, i det ”öppna urvalsförfarande” som ECB- 
rådet avser att tillämpa för att välja ordförande. 

— ECB-rådet ska underrätta parlamentets behöriga utskott 
om sammansättningen av de sökande till ordförande
posten (antal sökande, deras yrkesfärdigheter, kön och 
nationalitet etc.) samt om vilken metod som används för 
att bland det totala antalet sökande komma fram till en 
slutlista med minst två sökande och i slutändan fastställa 
ECB:s förslag. 

— ECB ska översända slutlistan över sökande till posten 
som tillsynsnämndens ordförande till parlamentets be
höriga utskott. ECB ska översända denna lista senast tre 
veckor innan den lämnar in sitt förslag till utnämning 
till ordförandeposten. 

— Parlamentets behöriga utskott får ställa frågor till ECB 
om urvalskriterierna och slutlistan över sökande inom 
en vecka från det att det har mottagit listan. ECB ska 
besvara sådana frågor skriftligen inom två veckor. 

— Godkännandeförfarandet ska bestå av följande steg: 

— ECB ska översända sina förslag till ordförande och 
vice ordförande till parlamentet tillsammans med 
skriftliga förklaringar om de underliggande skälen. 

— Parlamentets behöriga utskott ska hålla en offentlig 
utfrågning med den föreslagna ordföranden och vice 
ordföranden för tillsynsnämnden. 

— Parlamentet ska via omröstning i det behöriga ut
skottet och i kammaren besluta huruvida den sö
kande som ECB föreslagit till ordförandeposten re
spektive posten som vice ordförande ska godkännas. 
Parlamentet ska under normala omständigheter, med 
hänsyn tagen till sin verksamhetskalender, sträva ef
ter att fatta detta beslut inom sex veckor efter det att 
förslaget lämnats in. 

— Om den sökande som föreslagits till ordförandeposten 
inte godkänns får ECB besluta att antingen använda sig 
av den lista över sökande som ursprungligen sökte till 
tjänsten eller börja om från början med urvalsförfaran
det, vilket inbegriper att skriva och publicera en ny 
platsannons. 

— ECB ska översända alla förslag om entledigande av ord
föranden eller vice ordföranden till parlamentet och bi
foga en förklaring. 

— Godkännandeförfarandet ska omfatta 

— omröstning i parlamentets behöriga utskott om ett 
förslag till resolution, och 

— en omröstning i kammaren för att fatta beslut om 
godkännande eller avslag av denna resolution. 

— Om parlamentet eller rådet har underrättat ECB om att 
de anser att villkoren för entledigande av tillsynsnämn
dens ordförande eller vice ordförande är uppfyllda i 
enlighet med vad som avses i artikel 26.4 i förordning 
(EU) nr 1024/2013 ska ECB inom fyra veckor tillhan
dahålla sina överväganden i skriftlig form. 

III. UNDERSÖKNINGAR 

— När parlamentet i enlighet med artikel 226 i EUF-för
draget och Europaparlamentets, rådets och kommissio
nens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG ( 1 ) inrättar en 
undersökningskommitté ska ECB i enlighet med unions
rätten hjälpa en sådan undersökningskommitté att ut
föra sina uppgifter i enlighet med principen om lojalt 
samarbete. 

— All verksamhet som utförs av en undersökningskom
mitté som ECB ska hjälpa ska äga rum inom ramen 
för beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG. 

— ECB ska samarbeta lojalt med alla de parlamentsunder
sökningar som avses i artikel 20.9 i förordning (EU) nr 
1024/2013 inom samma ram som den som är tillämp
lig på undersökningskommittéer och enligt samma kon
fidentialitetsskydd som det som föreskrivs i detta avtal 
för muntliga konfidentiella möten (I.2). 

— Alla mottagare av information som tillhandahållits par
lamentet inom ramen för undersökningarna ska omfat
tas av krav avseende tystnadsplikt som är likvärdiga med 
dem som gäller för ledamöter av tillsynsnämnden och 
ECB:s tillsynspersonal, och parlamentet och ECB ska 
komma överens om vilka åtgärder man ska vidta för 
att säkerställa att sådan information skyddas. 

— När skyddet av ett allmänt eller ett privat intresse som 
erkänns i beslut 2004/258/EG kräver att sekretessen 
upprätthålls ska parlamentet se till att detta skydd upp
rätthålls och inte röja innehållet i sådan information.

SV 30.11.2013 Europeiska unionens officiella tidning L 320/5 

( 1 ) Europaparlamentets, rådets och kommissionens beslut 95/167/EG, 
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utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt (EGT L 78, 
6.4.1995, s. 1).
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— De rättigheter och skyldigheter för unionens institutio
ner och organ som fastställs i beslut 95/167/EG, Eura
tom, EKSG ska i tillämpliga delar gälla för ECB. 

— Om beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG ersätts av en 
annan rättsakt eller om det ändras kommer detta att 
medföra en omförhandling av del III i detta avtal. 
Fram till dess att man har kommit fram till ett nytt 
avtal om delarna i fråga ska detta avtal fortsätta att gälla, 
inbegripet beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG i dess ver
sion vid datumet för detta avtals undertecknande. 

IV. UPPFÖRANDEKOD 

— Innan ECB antar den uppförandekod som avses i arti
kel 19.3 i förordning (EU) nr 1024/2013 ska ECB infor
mera parlamentets behöriga utskott om det huvudsak
liga innehållet i uppförandekoden. 

— På skriftlig begäran av parlamentets behöriga utskott ska 
ECB skriftligen informera parlamentet om genomföran
det av uppförandekoden. ECB ska också informera par
lamentet om det föreligger behov att uppdatera upp
förandekoden. 

— Uppförandekoden ska ta upp frågor som rör intres
sekonflikter och säkerställa att bestämmelserna om åt
skillnad mellan tillsynsfunktionerna och de penningpoli
tiska funktionerna följs. 

V. ECB:s ANTAGANDE AV AKTER 

— ECB ska vederbörligen informera parlamentets behöriga 
utskott om de förfaranden (inklusive tidsaspekten) den 
har fastställt för antagande av ECB-förordningar, beslut, 
riktlinjer och rekommendationer (akter), som är föremål 
för offentligt samråd i enlighet med förordning (EU) nr 
1024/2013. 

— ECB ska särskilt informera parlamentets behöriga utskott 
om de principer och de typer av indikatorer eller infor
mation den vanligtvis använder för att utarbeta rättsak
ter och politiska rekommendationer, i syfte att förbättra 
öppenheten och den politiska samstämmigheten. 

— Innan det offentliga samrådsförfarandet börjar ska ECB 
översända förslagen till rättsakter till parlamentets behö
riga utskott. Om parlamentet lämnar kommentarer till 
rättsakterna får det hållas informella diskussioner med 
ECB om sådana kommentarer. Sådana informella diskus
sioner ska äga rum parallellt med de öppna offentliga 
samråd som ECB ska hålla i enlighet med artikel 4.3 i 
förordning (EU) nr 1024/2013. 

— Så snart ECB har antagit en rättsakt ska den sända 
denna rättsakt till parlamentets behöriga utskott. ECB 
ska också regelbundet informera parlamentet i skriftlig 
form om behovet av att uppdatera de antagna rättsak
terna. 

VI. SLUTBESTÄMMELSER 

1. De två institutionerna ska vart tredje år granska det prak
tiska genomförandet av detta avtal. 

2. Detta avtal ska träda i kraft samma dag som förordning 
(EU) nr 1024/2013 träder i kraft eller en dag efter det att 
detta avtal har undertecknats, beroende på vad som in
träffar senast. 

3. Skyldigheterna avseende tystnadsplikt angående infor
mation ska fortsätta att vara bindande för de två insti
tutionerna även efter det att detta avtal har upphört att 
gälla. 

4. Detta avtal ska offentliggöras i Europeiska unionens offici
ella tidning. 

Utfärdat i Frankfurt am Main och Bryssel den 6 november 
2013. 

På Europaparlamentets 
vägnar 

M. SCHULZ 
Ordförande 

På Europeiska centralbankens 
vägnar 

M. DRAGHI 
Ordförande

SV L 320/6 Europeiska unionens officiella tidning 30.11.2013
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Samarbete för kommunikation om Europa

(2009/C 13/02)

Mål och principer

1. Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen fäster största vikt vid förbättrad kommunika-
tion i EU-frågor, så att medborgarna i Europeiska unionen kan utöva sin rätt att delta i unionens demokra-
tiska liv, där besluten fattas så öppet som möjligt och så nära medborgarna som möjligt, varvid principerna
om mångfald, delaktighet, öppenhet och insyn bör iakttas.

2. De tre institutionerna vill bidra till en samsyn om EU:s övergripande kommunikationsprioriteringar,
främja mervärdet av ett gemensamt tillvägagångssätt för kommunikation i europeiska frågor, underlätta
utbyte av information och bästa praxis, utveckla samverkansfördelar mellan institutionerna i kommunikation
med anknytning till dessa prioriteringar samt vid behov underlätta samarbete mellan EU-institutionerna och
medlemsstaterna.

3. De tre institutionerna är medvetna om att kommunikationen om Europeiska unionen kräver ett
politiskt åtagande från EU-institutionernas och medlemsstaternas sida och att medlemsstaterna har ansvar
för att kommunicera med sina medborgare om EU.

4. De tre institutionerna anser att verksamhet för information och kommunikation om europeiska frågor
bör ge alla tillgång till rättvis och olikartad information om EU och göra det möjligt för medborgarna att
utöva sin rätt att uttrycka sina åsikter och aktivt delta i den offentliga debatten i EU-frågor.

5. De tre institutionerna främjar respekten för flerspråkighet och kulturell mångfald, när de genomför
sina informations- och kommunikationsinsatser.

6. De tre institutionerna är fast beslutna att uppnå dessa mål. De uppmuntrar EU:s övriga institutioner
och organ att stödja deras insatser och att, om de så önskar, bidra till denna strategi.

En partnerskapsstrategi

7. De tre institutionerna inser vikten av att ta itu med den utmaning som frågan om kommunikation om
EU-frågor innebär i partnerskap mellan medlemsstaterna och EU-institutionerna, så att man får effektiv
kommunikation med – och når ut med objektiv information till – bredast möjliga publik på lämplig nivå.

De vill utveckla samverkansfördelar med nationella, regionala och lokala myndigheter samt med företrädare
för det civila samhället.

De skulle därför vilja främja en pragmatisk partnerskapsstrategi.

8. De erinrar samtidigt om den centrala roll som den interinstitutionella gruppen för information (IGI)
har, eftersom den utgör ett ramverk på hög nivå när institutionerna ska stimulera den politiska debatten om
informations- och kommunikationsverksamhet med EU-anknytning för att främja samverkan och komple-
mentaritet. IGI, där ordförandeskapet delas mellan företrädare för Europaparlamentet, rådet och Europeiska
kommissionen och där Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén deltar som
observatörer, sammanträder i princip två gånger om året.

Ett ramverk för samarbetet

De tre institutionerna avser att samarbeta på följande sätt:

9. Samtidigt som varje enskild EU-institution och medlemsstat har ansvar för sina egna kommunikations-
strategier och prioriteringar, kommer de tre institutionerna att inom ramen för IGI årligen fastställa ett
begränsat antal gemensamma kommunikationsprioriteringar.
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10. Prioriteringarna kommer att grundas på de kommunikationsprioriteringar som fastställts av EU:s
institutioner och organ efter interna överläggningar och där så är lämpligt komplettera medlemsstaternas
strategiska upplägg och insatser, med hänsyn till medborgarnas förväntningar.

11. De tre institutionerna och medlemsstaterna kommer att verka för att främja lämpligt stöd till
kommunikation inom de fastställda prioriteringarna.

12. De myndigheter i medlemsstaterna och de avdelningar inom EU:s institutioner som ansvarar för
kommunikationen bör stå i kontakt med varandra för att framgångsrikt kunna genomföra de gemensamma
kommunikationsprioriteringarna samt övrig verksamhet med anknytning till kommunikationen i EU-frågor,
som vid behov ska bygga på lämpliga administrativa arrangemang.

13. Institutionerna och medlemsstaterna uppmanas att utbyta information om annan kommunikations-
verksamhet med EU-anknytning, särskilt om den sektoriella kommunikationsverksamhet som planeras av
institutionerna och organen, när denna leder till informationskampanjer i medlemsstaterna.

14. Kommissionen uppmanas att i början av varje år rapportera till de övriga EU-institutionerna om
huvudinsatserna i genomförandet av de gemensamma kommunikationsprioriteringarna från det föregående
året.

15. Detta politiska uttalande undertecknades den tjugoandra oktober tjugohundraåtta.

Som skedde i Strasbourg den tjugoandra oktober tjugohundraåtta.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

För Europeiska unionens råd

Ordförande

På Europeiska gemenskapernas
kommissions vägnar

Ordförande
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II

(Meddelanden)

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR

EUROPAPARLAMENTET

RÅDET

KOMMISSIONEN

GEMENSAM FÖRKLARING OM PRAKTISKA BESTÄMMELSER FÖR MEDBESLUTANDE-
FÖRFARANDET (ARTIKEL 251 I EG-FÖRDRAGET)

(2007/C 145/02)

ALLMÄNNA PRINCIPER

1. Europaparlamentet, rådet och kommissionen, nedan gemensamt kallade ”institutionerna”, konstaterar att
det nuvarande förfarandet med kontakter mellan rådets ordförandeskap, kommissionen och ordföran-
dena i behöriga utskott och/eller Europaparlamentets föredragande och mellan ordförandena i förlik-
ningskommittén, har visat sig vara effektivt.

2. Institutionerna bekräftar att detta förfarande, som har utvecklats under alla skeden i medbeslutandeför-
farandet, även i fortsättningen måste främjas. Institutionerna åtar sig att se över sina arbetsmetoder för
att ännu mer effektivt utnyttja alla de möjligheter som medbeslutandeförfarandet ger, såsom detta fast-
ställs i EG-fördraget.

3. Denna gemensamma förklaring förtydligar dessa arbetsmetoder och förklarar hur de skall tillämpas i
praktiken. Den kompletterar det interinstitutionella avtalet ”Bättre lagstiftning” (1), särskilt dess bestäm-
melser om medbeslutandeförfarandet. Institutionerna åtar sig att fullt ut respektera dessa åtaganden i
linje med principerna om öppenhet, ansvarighet och effektivitet. Institutionerna bör i detta avseende
ägna särskild uppmärksamhet åt att framsteg görs när det gäller förenklingsförslag, med full respekt för
gemenskapens regelverk.

4. Institutionerna skall samarbeta lojalt under hela förfarandet för att så långt möjligt närma sina respek-
tive ståndpunkter till varandra, så att rättsakten i fråga, när det är lämpligt, kan antas i ett tidigt skede
av förfarandet.

5. För att uppnå detta mål skall de samarbeta genom lämpliga interinstitutionella kontakter för att följa
hur arbetet utvecklas och analysera graden av överensstämmelse i alla skeden av medbeslutandeförfa-
randet.

6. Institutionerna åtar sig att, i enlighet med sina arbetsordningar, regelbundet utbyta information om hur
medbeslutandeärendena utvecklas. De skall i största möjliga utsträckning se till att deras respektive
arbetsscheman samordnas, så att förfarandena kan genomföras på ett sammanhängande och överens-
stämmande sätt. De kommer därför att sträva efter att inrätta en vägledande tidtabell över de olika steg
som leder fram till det slutliga antagandet av olika lagstiftningsförslag, med full respekt för beslutsfattan-
dets politiska karaktär.

30.6.2007 C 145/5Europeiska unionens officiella tidningSV
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7. Institutionernas samarbete inom ramen för medbeslutandeförfarandet sker ofta som trepartsmöten.
Detta system med trepartsmöten har visat sig vara effektivt och flexibelt eftersom det avsevärt ökar
möjligheterna att uppnå enighet vid första och andra behandlingen och bidrar till att förbereda arbetet i
förlikningskommittén.

8. Sådana trepartsmöten är vanligtvis informella. De kan anordnas i alla skeden av förfarandet och med
olika företrädare beroende på den diskussion som skall föras. Varje institution kommer att i enlighet
med sin arbetsordning utse sina företrädare för varje möte, fastställa sina förhandlingsmandat och i god
tid informera övriga institutioner om de praktiska detaljerna för mötena.

9. Varje utkast till kompromisstext som läggs fram för diskussion vid ett kommande möte skall, så långt
det är möjligt, i förväg översändas till samtliga deltagare. För att öka insynen skall trepartsmöten som
anordnas inom Europaparlamentet och rådet kungöras, i den mån detta är praktiskt möjligt.

10. Rådets ordförandeskap kommer att sträva efter att delta i sammanträdena i parlamentsutskotten. Det
kommer att ingående behandla varje begäran det mottar om att tillhandahålla information beträffande
rådets ståndpunkt, när så är lämpligt.

FÖRSTA BEHANDLINGEN

11. Institutionerna skall samarbeta lojalt för att så långt som möjligt närma sina respektive ståndpunkter till
varandra så att rättsakter om möjligt kan antas vid första behandlingen.

Enighet vid första behandlingen i Europaparlamentet

12. Lämpliga kontakter skall etableras för att underlätta arbetet vid första behandlingen.

13. Kommissionen skall underlätta sådana kontakter och utöva sin initiativrätt på ett konstruktivt sätt i syfte
att närma Europaparlamentets och rådets ståndpunkter till varandra, med vederbörlig hänsyn till den
interinstitutionella balansen och den roll fördraget tilldelar den.

14. Om enighet uppnås genom informella förhandlingar i trepartsmöten, skall Corepers ordförande, i en
skrivelse till ordföranden för det berörda parlamentsutskottet, i detalj redogöra för innehållet i överens-
kommelsen i form av ändringar av kommissionens förslag. I skrivelsen skall det anges att rådet är villigt
att acceptera denna överenskommelse, med förbehåll för juristlingvisternas granskning, om den
bekräftas vid omröstningen i plenum. En kopia av skrivelsen skall vidarebefordras till kommissionen.

15. I detta sammanhang bör, när ett ärende är på väg att avslutas vid första behandlingen, information om
avsikten att ingå en överenskommelse lämnas så snabbt som möjligt.

Enighet i samband med utarbetandet av rådets gemensamma ståndpunkt

16. Om enighet inte har uppnåtts vid Europaparlamentets första behandling kan kontakterna fortsätta för
att uppnå enighet i samband med utarbetandet av den gemensamma ståndpunkten.

17. Kommissionen skall underlätta sådana kontakter och utöva sin initiativrätt på ett konstruktivt sätt i syfte
att närma Europaparlamentets och rådets ståndpunkter till varandra, med vederbörlig hänsyn till den
interinstitutionella balansen och den roll fördraget tilldelar den.

18. Om enighet uppnås i detta skede skall det berörda parlamentsutskottets ordförande i en skrivelse till
Corepers ordförande ange sin rekommendation till plenarsammanträdet att godkänna rådets gemen-
samma ståndpunkt utan ändringar, med förbehåll för rådets bekräftelse av den gemensamma stånd-
punkten och juristlingvisternas granskning. En kopia av skrivelsen skall vidarebefordras till kommis-
sionen.

ANDRA BEHANDLINGEN

19. Rådet skall så klart och tydligt som möjligt i sin motivering redogöra för grunderna för antagandet av
dess gemensamma ståndpunkt. Europaparlamentet skall vid sin andra behandling ta största möjliga
hänsyn till dessa grunder och till kommissionens ståndpunkt.

20. Innan rådet översänder den gemensamma ståndpunkten skall det sträva efter att i samråd med Europa-
parlamentet och kommissionen fastställa datum för när den skall översändas i syfte att garantera att
lagstiftningsförfarandet blir så effektivt som möjligt vid andra behandlingen.
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Enighet vid andra behandlingen i Europaparlamentet

21. Lämpliga kontakter kommer att fortsätta så snart rådets gemensamma ståndpunkt översänts till Europa-
parlamentet i syfte att öka förståelsen av de respektive ståndpunkterna och därigenom kunna avsluta
lagstiftningsförfarandet så snabbt som möjligt.

22. Kommissionen skall underlätta sådana kontakter och yttra sig i syfte att närma Europaparlamentets och
rådets ståndpunkter till varandra, med vederbörlig hänsyn till den interinstitutionella balansen och den
roll fördraget tilldelar den.

23. Om enighet uppnås genom informella förhandlingar i trepartsmöten, skall Corepers ordförande, i en
skrivelse till ordföranden för det berörda parlamentsutskottet, i detalj redogöra för innehållet i överens-
kommelsen, i form av ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt. I skrivelsen skall det anges att
rådet är villigt att acceptera denna överenskommelse, med förbehåll för juristlingvisternas granskning,
om den bekräftas vid omröstningen i plenum. En kopia av skrivelsen skall vidarebefordras till kommis-
sionen.

FÖRLIKNING

24. Om det klart framgår att rådet inte kommer att kunna godkänna alla Europaparlamentets ändringar vid
andra behandlingen, och när rådet är berett att tillkännage sin ståndpunkt, kommer ett första treparts-
möte att anordnas. Varje institution kommer att i enlighet med sin arbetsordning utse sina företrädare
för varje möte och fastställa sina förhandlingsmandat. Kommissionen kommer att så snart som möjligt
underrätta de båda delegationerna om hur den avser att yttra sig om Europaparlamentets ändringar vid
andra behandlingen.

25. Trepartsmöten skall hållas under hela förlikningsförfarandet för att lösa de frågor som kvarstår och utar-
beta ett underlag för att uppnå enighet i förlikningskommittén. Resultatet av trepartsmötena skall disku-
teras och om möjligt godkännas vid de respektive institutionernas sammanträden.

26. Förlikningskommittén skall sammankallas av rådets ordförande i samförstånd med Europaparlamentets
talman och med vederbörlig hänsyn till fördragets bestämmelser.

27. Kommissionen skall delta i förlikningsförfarandet och ta alla nödvändiga initiativ för att främja ett
närmande av Europaparlamentets och rådets ståndpunkter. Sådana initiativ kan inbegripa utkast till
kompromisstexter mot bakgrund av Europaparlamentets och rådets ståndpunkter, med vederbörlig
hänsyn till den roll fördraget tilldelar kommissionen.

28. Ordförandeskapet i förlikningskommittén skall utövas gemensamt av Europaparlamentets talman och
rådets ordförande. Ordförandena skall växelvis leda förlikningskommitténs sammanträden.

29. Datum och dagordningar för förlikningskommitténs sammanträden skall fastställas gemensamt av
ordförandena för att säkra ett välfungerande arbete inom förlikningskommittén under hela förliknings-
förfarandet. Kommissionen skall rådfrågas angående de datum som föreslagits. Europaparlamentet och
rådet skall som en vägledning reservera lämpliga datum för förlikningsförfarandet och informera
kommissionen om dessa.

30. Ordförandena kan föra upp flera ärenden på dagordningen för ett möte i förlikningskommittén. Utöver
huvudfrågan (B-punkt), där enighet ännu inte uppnåtts, kan förlikningsförfaranden beträffande andra
frågor inledas och/eller avslutas utan diskussion om dessa punkter (A-punkt).

31. Med beaktande av fördragets bestämmelser om tidsfrister skall Europaparlamentet och rådet, så långt
som möjligt, ta hänsyn till de krav som tidsscheman ställer, särskilt vad gäller avbrott inom en institu-
tions verksamhet och val till Europaparlamentet. Avbrott i verksamheten skall under alla omständigheter
vara så korta som möjligt.

32. Förlikningskommittén skall växelvis sammanträda i Europaparlamentets och rådets lokaler för att garan-
tera att de båda institutionerna på ett rättvist sätt bidrar med den utrustning som behövs, inbegripet för
tolkning.

33. Förlikningskommittén skall ha tillgång till kommissionens förslag, rådets gemensamma ståndpunkt,
kommissionens yttrande över denna, Europaparlamentets föreslagna ändringar, kommissionens yttrande
över dessa samt ett gemensamt arbetsdokument från Europaparlamentets och rådets delegationer. Detta
arbetsdokument bör göra det möjligt för användarna att lätt identifiera de frågor som skall diskuteras
och att hänvisa till dem på ett effektivt sätt. Kommissionen skall, som en allmän regel, yttra sig inom
tre veckor efter den tidpunkt när den officiellt erhållit resultatet från Europaparlamentets omröstning
och senast när förlikningsförfarandet inleds.
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34. Ordförandena får förelägga förlikningskommittén texter för godkännande.

35. Enighet om ett gemensamt utkast skall fastställas på ett sammanträde i förlikningskommittén eller
senare genom skriftväxling mellan ordförandena. En kopia av dessa skrivelser skall vidarebefordras till
kommissionen.

36. Om förlikningskommittén uppnår enighet om ett gemensamt utkast skall den texten, efter juristlingvis-
ternas slutgranskning, föreläggas ordförandena för formellt godkännande. För att respektera tidsfristerna
kan emellertid i undantagsfall ett förslag till gemensamt utkast föreläggas ordförandena för godkän-
nande.

37. Ordförandena skall översända det godkända gemensamma utkastet till Europaparlamentets talman och
rådets ordförande i en gemensamt undertecknad skrivelse. Om förlikningskommittén inte kan enas om
ett gemensamt utkast, skall ordförandena meddela Europaparlamentets talman och rådets ordförande
detta i en gemensamt undertecknad skrivelse. Sådana skrivelser skall betraktas som officiella handlingar.
Kopior av sådana skrivelser skall översändas till kommissionen för kännedom. De arbetsdokument som
används i förlikningsarbetet kommer att finnas tillgängliga i varje institutions arkiv så snart förfarandet
har avslutats.

38. Europaparlamentets sekretariat och rådets generalsekretariat skall gemensamt och tillsammans med
kommissionens generalsekretariat fungera som förlikningskommitténs sekretariat.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

39. Om Europaparlamentet eller rådet bedömer det som absolut nödvändigt att förlänga de tidsfrister som
avses i artikel 251 i fördraget, skall de meddela detta till ordföranden respektive talmannen i den andra
institutionen och kommissionen.

40. Om enighet uppnås vid första eller andra behandlingen eller vid förlikningen, skall juristlingvistavdel-
ningarna vid Europaparlamentet och rådet i nära samarbete och gemensamt samförstånd slutgranska
den överenskomna texten.

41. Inga ändringar får göras i en text som man uppnått enighet om utan uttryckligt och på vederbörlig nivå
avgivet godkännande från såväl Europaparlamentet som rådet.

42. Slutgranskningen skall göras med vederbörlig hänsyn till Europaparlamentets och rådets olika förfar-
anden, särskilt i fråga om tidsfrister för avslutande av interna förfaranden. Institutionerna åtar sig att inte
utnyttja de tidsfrister som fastställts för juristlingvisternas slutgranskning av rättsakterna för att på nytt
ta upp diskussioner om sakfrågor.

43. Europaparlamentet och rådet skall komma överens om en gemensam utformning av de texter som utar-
betats gemensamt av dessa institutioner.

44. Institutionerna åtar sig att i största möjliga utsträckning använda gemensamt godkända standardformu-
leringar i de rättsakter som antagits enligt medbeslutandeförfarandet, särskilt när det gäller bestämmelser
om utövande av genomförandebefogenheter (i enlighet med beslutet om kommittéförfarandet (1)),
ikraftträdande, införlivande och tillämpning av rättsakter och respekt för kommissionens initiativrätt.

45. Institutionerna kommer att sträva efter att hålla en gemensam presskonferens för att meddela att
lagstiftningsprocessen har utmynnat i ny lagstiftning vid första eller andra behandlingen eller vid förlik-
ningen. De kommer också att sträva efter att utarbeta gemensamma pressmeddelanden.

46. När Europaparlamentet och rådet har antagit en rättsakt i enlighet med medbeslutandeförfarandet skall
texten för undertecknande översändas till Europaparlamentets talman och rådets ordförande och till
dessa institutioners generalsekreterare.

47. Europaparlamentets talman och rådets ordförande skall erhålla texten för undertecknande på sina
respektive språk och skall i den utsträckning det är möjligt underteckna texten samtidigt vid en
gemensam ceremoni, som skall anordnas varje månad för att underteckna viktiga rättsakter i närvaro av
medierna.

30.6.2007C 145/8 Europeiska unionens officiella tidningSV

(1) Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens
genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23). Beslutet ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200,
27.7.2006, s. 11).
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48. Den gemensamt undertecknade texten skall översändas för offentliggörande i Europeiska unionens offi-
ciella tidning. Offentliggörandet skall normalt ske inom två månader efter det att Europaparlamentet
och rådet har antagit rättsakten.

49. Om en institution finner ett skrivfel eller uppenbart fel i en text (eller i någon av språkversionerna) skall
den genast underrätta de övriga institutionerna. I de fall då felet berör en rättsakt som ännu inte är
antagen av vare sig Europaparlamentet eller rådet, skall Europaparlamentets och rådets juristlingvister, i
nära samarbete, utarbeta ett nödvändigt corrigendum. I de fall då felet berör en rättsakt som redan är
antagen av den ena eller båda av dessa institutioner, oavsett om den är offentliggjord eller inte, skall
Europaparlamentet och rådet, efter gemensam överenskommelse, anta ett corrigendum eller en rättelse,
som utarbetas enligt deras respektive förfaranden.

Utfärdat i Bryssel, den trettonde juni tjugohundrasju.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

För Europeiska unionens råd

Ordförande

På Europeiska gemenskapernas
kommissions vägnar

Ordförande

30.6.2007 C 145/9Europeiska unionens officiella tidningSV
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Uppförandekod för förhandlingar i det ordinarie lagstiftningsförfarandet1

1. Inledning

Denna uppförandekod ger vägledning inom parlamentet för hur förhandlingar ska genomföras under
alla faser av det ordinarie lagstiftningsförfarandet, även vid tredje behandlingen, och uppförandekoden
bör läsas tillsammans med artiklarna 70–74 i arbetsordningen.

Uppförandekoden kompletterar de relevanta bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 13
april 2016 om bättre lagstiftning2, som avser öppenhet i och samordning av lagstiftningsprocessen, samt
den gemensamma förklaringen om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet3, som
parlamentet, rådet och kommissionen kom överens om den 13 juni 2007.

2. Allmänna principer och förberedelser inför förhandlingar

Interinstitutionella förhandlingar inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska grunda sig
på principerna om öppenhet, ansvarighet och effektivitet, i syfte att säkerställa att beslutsprocessen är
tillförlitlig, spårbar och öppen, både inom parlamentet och gentemot allmänheten.

Parlamentet bör som regel utnyttja alla möjligheter som erbjuds i alla faser av det ordinarie
lagstiftningsförfarandet. Ett beslut om att inleda förhandlingar, särskilt i syfte att nå en
överenskommelse vid första behandlingen, ska antas efter en bedömning i det enskilda fallet, med
beaktande av varje enskilt ärendes särdrag.

Möjligheten att inleda förhandlingar med rådet ska läggas fram som ett förslag av föredraganden inför
hela utskottet, som ska besluta i enlighet med den relevanta artikeln i arbetsordningen. Under
förhandlingarna vid första behandlingen ska mandatet utgöras av utskottets lagstiftningsbetänkande
eller av de ändringsförslag som antagits i kammaren. Inför eller under förhandlingarna vid andra
behandlingen ska mandatet utgöras av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen, och under
förhandlingarna vid tredje behandlingen ska mandatet i stället utgöras av parlamentets ståndpunkt vid
andra behandlingen.

Parlamentet ska informeras om och granska beslut om att inleda förhandlingar. För att uppnå högsta
möjliga grad av insyn i lagstiftningsprocessen ska utskottsordförandekonferensens ordförande
regelbundet informera talmanskonferensen genom att förse den med systematisk och aktuell
information om samtliga utskottsbeslut om att inleda förhandlingar och om utvecklingen för ärendena
inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Varje överenskommelse som ingås under
förhandlingarna ska betraktas som preliminär tills den har antagits av parlamentet.

Vid förhandlingar under första behandlingen och inför och under andra behandlingen ska det ansvariga
utskottet, företrätt av förhandlingsgruppen i överensstämmelse med artikel 74, vara det organ som har
huvudansvaret för förhandlingarnas genomförande. Under tredje behandlingen ska parlamentet i
förhandlingarna företrädas av Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén, som ska ledas
av en av de vice talmännen med ansvar för förlikning. Under förhandlingarnas gång ska den politiska
jämvikten respekteras, och alla politiska grupper ska ha rätt att vara företrädda åtminstone på
tjänstemannanivå.

Denna uppförandekod ska gälla i tillämpliga delar om villkoren enligt artikel 57 om förfarande med
associerat utskott respektive artikel 58 om gemensamt utskottsförfarande är uppfyllda, särskilt när det
gäller förhandlingsgruppens sammansättning och genomförandet av förhandlingarna. Ordförandena för

1 I enlighet med talmanskonferensens beslut av den 28 september 2017.
2 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
3 EUT C 145, 30.6.2007, s. 5.
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de berörda utskotten bör i förväg komma överens om formerna för sitt samarbete under de
interinstitutionella förhandlingarna.

3. Genomförandet av förhandlingar och färdigställande av överenskommelsen

Rent principiellt och för att öka insynen ska parlamentet tillhandahålla de medel som krävs för att
allmänheten ska kunna hålla sig välinformerad under hela lagstiftningscykeln, och ska i detta
sammanhang bedriva ett nära samarbete med de andra institutionerna för att underlätta
lagstiftningsprocessens spårbarhet. Detta ska omfatta ett gemensamt tillkännagivande av framgångsrika
resultat av lagstiftningsförfarandena, bland annat genom gemensamma presskonferenser eller på annat
lämpligt sätt.

Förhandlingar vid trepartsmöten ska grunda sig på ett gemensamt dokument (vanligtvis i form av ett
flerspaltigt dokument), som anger respektive institutions ståndpunkt i förhållande till den andra
institutionens ändringar och som även omfattar eventuella preliminärt överenskomna
kompromisstexter. Detta gemensamma dokument ska vara ett dokument som institutionerna enas om,
och varje version som skickas runt inför ett trepartsmöte bör i princip godkännas av båda
medlagstiftarna. Efter varje trepartsmöte ska förhandlingsgruppens ordförande och föredraganden
avlägga rapport till det ansvariga utskottet eller dess samordnare om framstegen i förhandlingarna.

När en preliminär överenskommelse har nåtts med rådet, ska förhandlingsgruppens ordförande och
föredraganden fullt ut informera det ansvariga utskottet om förhandlingsresultatet, som ska
offentliggöras. Det ansvariga utskottet ska tillhandahållas texten till en eventuell preliminär
överenskommelse för behandling i ett format som tydligt anger de ändringar som gjorts av utkastet till
lagstiftningsakt. Det ansvariga utskottet ska besluta i enlighet med artikel 74.

Den preliminära överenskommelse som nås vid förhandlingarna ska bekräftas skriftligen genom en
officiell skrivelse. När det gäller överenskommelser vid första och andra behandlingen ska Corepers
ordförande skriftligen bekräfta den preliminära överenskommelsen till ordföranden för det ansvariga
utskottet. När det gäller tidiga överenskommelser vid andra behandlingen ska ordföranden i det
ansvariga utskottet underrätta rådet om att han eller hon kommer att rekommendera kammaren att rådets
ståndpunkt vid första behandlingen, i den mån den motsvarar texten till den preliminära
överenskommelsen ska antas utan ändringar vid parlamentets andra behandling.1

Det måste finnas tillräckligt med tid mellan utskottets godkännande av den preliminära
överenskommelsen och omröstningen i parlamentet för att de politiska grupperna ska kunna utarbeta
sin slutliga ståndpunkt.

Den preliminära överenskommelsen ska genomgå en juridisk och språklig slutgranskning i enlighet
med artikel 203 i arbetsordningen. Inga förändringar får göras av en preliminär överenskommelse utan
uttryckligt godkännande, på lämplig nivå, från både parlamentet och rådet.

4. Stöd till förhandlingsgruppen

Förhandlingsgruppen ska förses med alla de resurser som krävs för att den ska kunna utföra
sitt arbete ordentligt. Den ska bistås av en ”administrativ projektgrupp”, som samordnas av det
ansvariga utskottets sekretariat, och bör åtminstone omfatta enheten för lagstiftningsfrågor,
rättstjänsten, direktoratet för rättsakter, parlamentets presstjänst och andra relevanta
tjänsteenheter, som bestäms från fall till fall. De politiska gruppernas rådgivare ska bjudas in
till sammanträden som hålls för att förbereda eller följa upp trepartsmöten. Enheten för
lagstiftningsfrågor ska samordna tillhandahållandet av administrativt stöd till parlamentets
delegation till förlikningskommittén.

1 Se punkt 18 i den gemensamma förklaringen om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet.
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I

(Meddelanden)

EUROPAPARLAMENTET

RÅDET

KOMMISSIONEN

INTERINSTITUTIONELLT AVTAL

av den 28 november 2001

om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter

(2002/C 77/01)

EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ENATS
OM FÖLJANDE

av följande skäl:

(1) Europeiska rådet betonade vid mötet i Edinburgh i decem-
ber 1992 att det är av vikt för gemenskapen att göra
gemenskapslagstiftningen mer tillgänglig och begriplig.

(2) Mot bakgrund av Europeiska rådets riktlinjer ingick Euro-
paparlamentet, rådet och kommissionen den 20 december
1994 ett interinstitutionellt avtal om en påskyndad arbets-
metod för officiell kodifiering av texter till rättsakter (1) för
att göra det märkbart lättare att läsa rättsakter som har
ändrats många gånger.

(3) Erfarenheten visar emellertid att det, även om den påskyn-
dade arbetsmetoden används, ofta uppstå förseningar när
kommissionen skall lägga fram förslag om officiell kodifie-
ring och när lagstiftaren skall anta en rättsakt om officiell
kodifiering, särskilt på grund av att nya ändringar av den
aktuella rättsakten har antagits under tiden, vilka innebär
att arbetet med kodifieringen måste börjas om.

(4) Det är därför lämpligt, särskilt i fråga om rättsakter som
ändras ofta, att använda en lagstiftningsteknik som gör det
möjligt att både ändra och kodifiera rättsakter i en och
samma lagtext.

(5) När en innehållsmässig ändring måste göras i en tidigare
rättsakt gör omarbetningstekniken det möjligt att anta en
enda lagtext som samtidigt tillför den önskade ändringen,
kodifierar denna tillsammans med de oförändrade bestäm-
melserna i den tidigare rättsakten och upphäver denna.

(6) Eftersom omarbetningstekniken kan motverka att en rad
ändringsrättsakter uppkommer som ofta gör bestämmel-
serna svåra att förstå utgör den ett lämpligt medel för att
på ett permanent och övergripande sätt säkerställa gemen-
skapslagstiftningens läsbarhet.

(7) En mer strukturerad användning av omarbetningstekniken
för rättsakter ingår bland institutionernas åtgärder för att
göra gemenskapslagstiftningen mer tillgänglig, såsom anta-
gandet av en påskyndad arbesmetod för officiell kodifiering
och upprättandet av gemensamma riktlinjer för gemen-
skapslagstiftningens redaktionella kvalitet genom det inter-
institutionella avtalet av den 22 december 1998 (2).

(8) Europeiska rådet uttryckte vid mötet i Helsingfors i decem-
ber 1999 en önskan om att Europaparlamentet, rådet och
kommissionen snarast möjligt ingår ett interinstitutionellt
avtal om användningen av omarbetningstekniken.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

1. Detta avtal syftar till att fastställa bestämmelser som vid
tillämpning av gemenskapens normala lagstiftningsförfarande
ger möjlighet till en mer strukturerad användning av omarbet-
ningstekniken för rättsakter.

SV28.3.2002 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 77/1

(1) EGT C 102, 4.4.1996, s. 2. (2) EGT C 73, 17.3.1999, s. 1.
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2. Omarbetningstekniken skall bestå i att det antas en ny
rättsakt som i en enda text inbegriper både de innehållsmässiga
ändringar som görs genom denna i en tidigare rättsakt och de
bestämmelser i den tidigare rättsakten som inte ändras. Den
nya rättsakten ersätter och upphäver den tidigare rättsakten.

3. Ett förslag från kommissionen om omarbetning skall avse
innehållsmässiga ändringar i en tidigare rättsakt. Förslaget skall
dessutom omfatta en kodifiering av de oförändrade bestämmel-
serna i den tidigare rättsakten tillsammans med de nämnda
innehållsmässiga ändringarna.

4. I detta avtal avses med

— tidigare rättsakt: en gällande rättsakt som kan ha ändrats
genom en eller flera ändringsrättsakter,

— innehållsmässig ändring: varje ändring som rör innehållet i
sak i den tidigare rättsakten i motsats till rent formella eller
redaktionella ändringar,

— oförändrad bestämmelse: varje bestämmelse i den tidigare rätt-
sakten som, bortsett från rent formella eller redaktionella
ändringar, inte ändras innehållsmässigt.

En ny rättsakt skall inte anses utgöra en omarbetning om den,
med undantag för standardiserade bestämmelser och formule-
ringar, innebär ändring av innehållet i samtliga bestämmelser i
den tidigare rättsakten, vilken den ersätter och upphäver.

5. Gemenskapens normala lagstiftningsförfarande skall följas
fullt ut.

6. Ett förslag till omarbetning skall uppfylla följande krite-
rier:

a) I den motivering som åtföljer förslaget skall

i) det uttryckligen anges att det avser ett förslag till om-
arbetning, och orsakerna till att detta tillvägagångssätt
har valts skall anges,

ii) varje innehållsmässig ändring som föreslagits motiveras,

iii) det anges exakt vilka bestämmelser i den tidigare rätts-
akten som inte ändras.

b) Den konkreta utformningen av den föreslagna lagtexten
skall

i) göra det möjligt att tydligt identifiera de innehållsmässiga
ändringarna och de nya skälen i ingressen jämfört med
de bestämmelser och skäl som inte ändras,

ii) i fråga om de bestämmelser och skäl som inte ändras,
motsvara den utformning som används i förslagen till
officiell kodifiering av rättsakter.

7. För att säkerställa klarhet och rättssäkerhet skall bland
annat (1) följande lagstiftningstekniska regler respekteras vid
varje omarbetning:

a) I det första skälet skall det anges att den nya rättsakten
utgör en omarbetning av den tidigare rättsakten.

b) I artikeln om upphävande av den tidigare rättsakten skall
det anges att hänvisningarna till den rättsakten skall förstås
som hänvisningar till den omarbetade rättsakten och att de
skall läsas i enlighet med den jämförelsetabell som bifogas
den omarbetade rättsakten.

c) I en rättsakt som utgör en omarbetning av ett direktiv skall

i) det i artikeln om upphävande dessutom anges att de
skyldigheter som åligger medlemsstaterna med avseende
på tidsfrist för överföring (2), och i förekommande fall
tidsfristen för tillämpning, vilka fastställs i det direktiv
som upphävs genom den omarbetade rättsakten, inte
skall beröras av upphävandet,

ii) tidsfristerna i punkt i anges i en bilaga i form av en
tabell,

iii) artikeln om skyldighet att till nationell lagstiftning över-
föra (3) ett direktiv som är ett resultat av en omarbetning
endast avse de bestämmelser i vilka det gjorts innehålls-
mässiga ändringar som tydligt identifierats som sådana.
Överföring av bestämmelser som inte ändrats i det di-
rektiv som är ett resultat av en omarbetning skall ske i
enlighet med de föregående direktiven.

SVC 77/2 Europeiska gemenskapernas officiella tidning 28.3.2002

(1) Se särskilt det interinstitutionella avtalet av den 22 december 1998
om gemensamma riktlinjer för gemenskapslagstiftningens redaktio-
nella kvalitet (EGT C 73, 17.3.1999, s. 1).

(2) Dvs. tidsfristen för genomförande av bestämmelser i lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i di-
rektivet.

(3) Dvs. skyldigheten att genomföra de bestämmelser i lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa bestämmelserna i di-
rektivet.
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8. Om det under lagstiftningsförfarandet skulle visa sig nöd-
vändigt att i den rättsakt som utgör en omarbetning göra
innehållsmässiga ändringar av de bestämmelser som inte ändras
i kommissionens förslag, skall dessa ändringar göras enligt det
förfarande som anges i fördraget i enlighet med den tillämpliga
rättsliga grunden.

9. En rådgivande grupp, sammansatt av de juridiska avdel-
ningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, skall
behandla förslaget till omarbetning. Den skall så snart som
möjligt avge ett yttrande till Europaparlamentet, rådet och
kommissionen om huruvida förslaget innehåller andra inne-
hållsmässiga ändringar än de som identifierats som sådana.

10. Detta avtal träder i kraft dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Det skall tillämpas på alla förslag till omarbetning som läggs
fram från och med dess ikraftträdande.

En utvärdering av tillämpningen av detta avtal skall göras tre år
efter dess ikraftträdande. I detta syfte skall de juridiska avdel-
ningarna vid de institutioner som har undertecknat detta avtal
lägga fram en utvärderingsrapport och i förekommande fall
föreslå de anpassningar som behövs.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde november tjugohundraett.

På Europaparlamentets vägnar

Ordförande

På rådets vägnar

Ordförande

På kommissionens vägnar

Ordförande

UTTALANDEN

Gemensamt uttalande om punkt 2

Europaparlamentet, rådet och kommissionen konstaterar att en omarbetning kan vara vertikal (den nya
rättsakten ersätter en enda föregående akt) eller horisontell (den nya rättsakten ersätter flera föregående,
parallella rättsakter inom ett och samma område).

Gemensamt uttalande till punkt 4

Europaparlamentet, rådet och kommissionen är eniga om att en bestämmelse anses vara helt ändrad när en
enskild ändring i en bestämmelse faktiskt medför att själva innehållet i bestämmelsen ändras i sak.

Europaparlamentets och rådets uttalande till punkt 6 b

Europaparlamentet och rådet noterar att kommissionen kommer att ange innehållsmässiga ändringar och
varje nytt skäl med skuggad stil i de KOM-dokument den kommer att lägga fram.

Gemensamt uttalande till punkt 9

Europaparlamentet, rådet och kommissionen konstaterar att för att se till att detta avtal efterlevs väl
behöver deras juridiska avdelningar förfoga över ett tillräckligt antal personer så att antalet företrädare
inom den rådgivande gruppen snabbt kan behandla kommissionens förslag till omarbetning och snarast
möjligt avge ett yttrande till institutionerna.

SV28.3.2002 Europeiska gemenskapernas officiella tidning C 77/3
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— om det är ett negativt yttrande , omedelbart ha tagit vederbörlig hänsyn till Europaparla
mentets ståndpunkt för att finna en lösning inom en lämplig ram .

Rättsakten skall under alla omständigheter antas inom de tidsfrister som har fastställts i de
särskilda bestämmelserna i grundrättsakten .

6 . Inom ramen för detta modus vivendi skall kommissionen så långt det är möjligt ta hänsyn
till Europaparlamentets anmärkningar och vid varje etapp i förfarandet underrätta parla
mentet om hur den avser att efterkomma dessa , så att Europaparlamentet kan utöva sina
befogenheter med fullständig inblick i ärendet .

7 . Detta modus vivendi skall tillämpas från och med den tidpunkt då det godkänns av de tre
institutionerna .

Upprättat i Bryssel den tjugonde december nittonhundranittiofyra .

För Europeiska För Europeiska
unionens råd För Europaparlamentet kommissionen
Klaus KINKEL Nicole FONTAINE Jacques DELORS

INTERINSTITUTIONELLT AVTAL

av den 20 december 1994

Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter

(96/C 102/02 )

(Denna text ersätter den text som tidigare har publicerats i EGT nr C 293/95 den 8 november
1995)

1 . Enligt denna arbetsmetod avses med officiell kodifiering ett förfarande enligt vilket de rätts
akter som är föremål för kodifiering upphävs och ersätts med en enda rättsakt, utan att
någon innehållsmässig ändring företas i nämnda rättsakter .

2 . De områden som i första hand skall vara föremål för kodifiering skall fastställas av de tre
berörda institutionerna på förslag från kommissionen . Kommissionen anger i sitt arbetspro
gram vilka förslag till kodifiering som den har för avsikt att lägga fram .

3 . Kommissionen förbinder sig att , i sina kodifieringsförslag, inte företa några innehållsmässiga
ändringar i de rättsakter som skall kodifieras .

4 . Den rådgivande gruppen , sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet,
rådet och kommissionen, skall granska förslaget till kodifiering så snart det antagits av
kommissionen . Gruppen skall snarast möjligt i ett yttrande bekräfta att förslaget faktiskt
inskränker sig till en enkel kodifiering utan ändring av innehållet .

5 . Gemenskapens normala lagstiftningsförfaranden skall följas fullt ut .

6 . Syftet med kommissionens förslag, det vill säga en enkel kodifiering av befintliga texter,
innebär en rättslig begränsning som förhindrar Europaparlamentet och rådet att företa nå
gon innehållsmässig ändring .

7 . Kommissionens förslag granskas utifrån alla dess aspekter enligt ett påskyndat förfarande
inom Europaparlamentet (enskilt utskott för granskning av förslaget och förenklat för
farande för dess godkännande) och i rådet (granskning av en enskild grupp och förfarande
enligt "punkt I/A" i Coreperrådet).
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8 . Om det under lagstiftningsförfarandet visar sig nödvändigt att företa innehållsmässiga änd
ringar och inte endast en enkel kodifiering, ankommer det på kommissionen att i förekom
mande fall lägga fram det eller de förslag som är nödvändiga .

Upprättat i Bryssel den tjugonde december nittonhundranittiofyra .

För Europeiska För Europeiska
unionens råd För Europaparlamentet kommissionen
Klaus KINKEL Nicole FONTAINE Jacques DELORS

GEMENSAMMA FÖRKLARINGAR

Förklaring avseende punkt 4 i den påskyndade arbetsmetoden för officiell kodifiering av texter
till rättsakter

Europaparlamentet, rådet och kommissionen är överens om att den rådgivande gruppen skall
sträva efter att avge sitt yttrande inom sådan tid att institutionerna förfogar över yttrandet
innan varje institution påbörjar granskningen av förslaget i fråga .

Förklaring avseende punkt 7 i den påskyndade arbetsmetoden för officiell kodifiering av texter
till rättsakter

Europaparlamentet, rådet och kommissionen bekräftar att granskningen av kommissionens för
slag vad gäller den officiella kodifieringen "utifrån alla dess aspekter" inom parlamentet och
rådet skall utföras på ett sådant sätt att de två syftena med metoden för kodifiering, det vill
säga dess handläggning av ett enda organ inom institutionerna och ett i det närmaste automa
tiskt förfarande, inte ifrågasätts .
De tre institutionerna kommer särskilt överens om att granskningen av kommissionens förslag
utifrån alla dess aspekter inte innebär förnyad överläggning om de materiella lösningar som
parterna var ense om när de akter som är föremål för kodifieringen antogs .

Förklaring avseende punkt 8 i den påskyndade arbetsmetoden för officiell kodifiering av texter
till rättsakter

Europaparlamentet, rådet och kommissionen noterar att kommissionen, om det skulle visa sig
nödvändigt att företa innehållsmässiga ändringar och inte endast en enkel kodifiering, i varje
enskilt fall kan välja att omarbeta hela förslaget eller att med bibehållande av förslaget till
kodifiering lägga fram ett separat förslag till ändring som, när det antagits , införs i förslaget till
kodifiering .

FÖRKLARING AV EUROPAPARLAMENTET

Förklaring avseende punkt 5 i den påskyndade arbetsmetoden för officiell kodifiering

Parlamentet anser för sin del att, särskilt om ändringar företas antingen av den rättsliga grun
den eller av förfarandet för antagande av texten i fråga, parlamentet måste förbehålla sig rätten
att ta ställning till det lämpliga i kodifieringen , med hänsyn till att de "normala lagstiftningsför
farandena" enligt punkt 5 i detta avtal skall följas .

C4_Interinstitutionellt avtal om påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter

- 94 -- 94 -



I

(Meddelanden)

EUROPAPARLAMENTET
RÅDET

KOMMISSIONEN

INTERINSTITUTIONELLT AVTAL

av den 22 december 1998

om gemensamma riktlinjer för gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet

(1999/C 73/01)

EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS
RÅD OCH EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
KOMMISSION HAR I SAMFÖRSTÅND ANTAGIT DESSA
RIKTLINJER

med beaktande av den förklaring (nr 39) om gemen-
skapslagstiftningens redaktionella kvalitet som regerings-
konferensen antog den 2 oktober 1997 och som bifogats
Amsterdamfördragets slutakt, och

av följande skäl:

(1)ÙFör att gemenskapslagstiftningen skall vara över-
skådlig och för att allmänheten och näringslivet skall
kunna förstå den väl är det av avgörande betydelse
att gemenskapens rättsakter formuleras klart, enkelt
och exakt. Detta är nödvändigt även för att gemen-
skapslagstiftningen skall kunna genomföras korrekt
och tillämpas på enhetligt sätt i medlemsstaterna.

(2)ÙI enlighet med EG-domstolens rättspraxis kräver
rättssäkerhetsprincipen, som är en del av gemenska-
pens rättsordning, att gemenskapens lagstiftning är
klar och exakt och att dess tillämpning är förutsebar
för medborgarna. Detta är särskilt viktigt när det rör
sig om en rättsakt som kan ha ekonomiska konse-
kvenser och som innebär åligganden för enskilda, så
att de berörda har möjlighet att få reda på den ex-
akta omfattningen av de förpliktelser som åläggs
dem.

(3)ÙRiktlinjer för gemenskapslagstiftningens redaktio-
nella kvalitet bör därför fastställas i samförstånd.
Dessa riktlinjer skall tjäna som vägledning för ge-
menskapsinstitutionerna när de antar rättsakter, lik-
som för dem som inom gemenskapsinstitutionerna
medverkar till att utarbeta och utforma rättsakter,
oavsett om det är fråga om att utarbeta den ur-
sprungliga texten eller de olika ändringar som den
genomgår under lagstiftningsförfarandet.

(4)ÙFör att säkerställa att dessa riktlinjer tillämpas kor-
rekt skall de åtföljas av lämpliga åtgärder som varje
institution skall besluta om för egen del.

(5)ÙInstitutionernas juridiska avdelningar, inbegripet de-
ras juristlingvister, bör få en viktigare roll i arbetet
med att förbättra gemenskapslagstiftningens redak-
tionella kvalitet.

(6)ÙRiktlinjerna kompletterar institutionernas ansträng-
ningar för att göra gemenskapslagstiftningen lättill-
gängligare och begripligare, särskilt genom en offi-
ciell kodifiering av rättsakter samt genom omarbet-
ning och förenkling av befintliga rättsakter.

(7)ÙRiktlinjerna är avsedda att användas internt inom in-
stitutionerna. De är inte rättsligen bindande.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Allmänna principer

1.ÙGemenskapslagstiftningens rättsakter skall vara klart,
enkelt och exakt formulerade.

2.ÙGemenskapens rättsakter skall utformas med hänsyn
till aktens art och särskilt till om den är bindande
eller ej (förordning, direktiv, beslut, rekommenda-
tion eller annan rättsakt).

3.ÙVid utformningen av rättsakter skall dessutom hän-
syn tas till de personer som rättsakterna kommer att
gälla, så att de på ett otvetydigt sätt kan få kunskap
om sina rättigheter och skyldigheter, samt till dem
som har till uppgift att genomföra rättsakterna.
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4.ÙBestämmelser i rättsakter skall vara kortfattade, och
innehållet skall vara så enhetligt som möjligt. Alltför
långa artiklar och meningar, onödigt komplicerade
formuleringar och överdrivet bruk av förkortningar
bör undvikas.

5.ÙUnder hela det förfarande som leder fram till att
rättsakter antas skall utkasten redigeras med ett ord-
val och en meningsbyggnad som tar hänsyn till att
gemenskapslagstiftningen är flerspråkig. Begrepp
eller terminologi som särskilt hänför sig till ett natio-
nellt rättssystem skall användas med försiktighet.

6.ÙDen terminologi som används i en och samma rätts-
akt skall vara konsekvent och överensstämma med
terminologin i gällande rättsakter, särskilt dem inom
samma ämnesområde.

Samma begrepp skall uttryckas med samma ord och
de skall, i möjligaste mån, inte avvika från den inne-
börd som de har i allmänt, juridiskt eller tekniskt
språkbruk.

Rättsaktens olika delar

7.ÙAlla gemenskapens rättsakter av allmän karaktär
skall utformas i enlighet med en standardiserad mall
(titel, ingress, normativ del och, i förekommande
fall, bilagor).

8.ÙRättsakternas titel skall innehålla så kortfattade och
fullständiga uppgifter som möjligt om ämnet och får
inte kunna vilseleda läsaren om bestämmelsernas in-
nehåll. Vid behov kan titeln åtföljas av en förkortad
version av titeln.

9.ÙSyftet med beaktandemeningarna är att ange den
rättsliga grunden för rättsakten och de viktigaste
etapperna i det förfarande som har lett till att akten
antagits.

10.ÙSyftet med skälen i ingressen är att ge en kortfattad
motivering för de grundläggande bestämmelserna i
den normativa delen utan att återge eller omskriva
deras lydelse. Skälen i ingressen skall inte innehålla
några bestämmelser av normativ karaktär eller några
politiska uppmaningar.

11.ÙSkälen skall vara numrerade.

12.ÙEn bindande rättsakts normativa del skall inte inne-
hålla några bestämmelser som saknar normativ ka-
raktär, såsom t.ex. önskemål eller politiska förkla-
ringar, eller bestämmelser som återger eller skriver
om delar av eller artiklar i fördragen eller bekräftar
en bestämmelse i gällande lagstiftning.

Rättsakter skall inte innehålla bestämmelser som
återger innehållet i andra artiklar eller upprepar ak-
tens titel.

13.ÙVid behov skall en artikel föras in i början av den
normativa delen för att ange rättsaktens syfte och till-
lämpningsområde.

14.ÙNär de begrepp som används i rättsakten inte är en-
tydiga bör de definieras i en enda artikel i början av
rättsakten. Denna definition skall inte innehålla
självständiga föreskrifter.

15.ÙDen normativa delen skall i möjligaste mån utformas
enligt en standardiserad mall (syfte och tillämpnings-
område, definitioner, rättigheter och skyldigheter,
bestämmelser om genomförandebefogenheter, förfa-
randeregler, tillämpningsåtgärder, övergångsbestäm-
melser och slutbestämmelser).

Den skall delas upp i artiklar och, beroende på tex-
tens omfattning och komplexitet, i avdelningar, kapi-
tel och avsnitt. Om en artikel innehåller en förteck-
ning bör varje del av förteckningen särskiljas genom
ett nummer eller en bokstav hellre än genom streck-
satser.

Interna och externa hänvisningar

16.ÙHänvisningar till andra rättsakter bör i möjligaste
mån undvikas. En hänvisning skall klart och tydligt
ange den rättsakt eller bestämmelse som den avser.
Korshänvisningar (hänvisningar till en rättsakt eller
en artikel som i sin tur hänvisar till den ursprungliga
bestämmelsen) eller seriehänvisningar (hänvisning till
en bestämmelse som i sin tur hänvisar till en annan
bestämmelse) skall också undvikas.

17.ÙEn hänvisning i den normativa delen av en bindande
rättsakt till en icke-bindande rättsakt medför inte att
den senare blir bindande. Om önskemålet är att hela
eller en del av den icke-bindande rättsakten skall bli
bindande, bör den texten i möjligaste mån återges
som en del av den bindande rättsakten.

Rättsakter om ändring

18.ÙVarje ändring av en rättsakt skall uttryckas tydligt.
Ändringarna skall göras i form av en text som förs in
i den rättsakt som skall ändras. Att ersätta hela be-
stämmelser (en artikel eller en del av en artikel) är
att föredra framför att införa eller stryka meningar,
delar av meningar eller enstaka ord.
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En rättsakt om ändring skall inte innehålla några
självständiga grundläggande bestämmelser som inte
också förs in i den ändrade rättsakten.

19.ÙEn rättsakt som inte i första hand syftar till ändring
av en annan rättsakt kan i slutet innehålla ändringar
av andra rättsakter som en följd av bestämmelserna i
den nya rättsakten. Om ändringarna är betydande
bör en särskild rättsakt om ändring antas.

Slutbestämmelser, upphävandeklausuler och bilagor

20.ÙBestämmelser om datum, tidsfrister, undantag, dis-
penser, förlängningar, liksom övergångsbestämmel-
ser (angående de verkningar som rättsakten har på
gällande förhållanden) och slutbestämmelser (ikraft-
trädande, tidsfrist för överföring och under vilken
tid som rättsakten skall tillämpas) skall anges exakt.

I bestämmelserna om tidsfrist för överföring och till-
lämpning av rättsakterna skall en tidpunkt uttryckt i
dag, månad och år anges. När det gäller direktiv
skall dessa tidpunkter uttryckas på ett sätt som ga-
ranterar en lämplig överföringsperiod.

21.ÙRättsakter och bestämmelser som blivit obsoleta skall
uttryckligen upphävas. När en ny rättsakt antas bör
alla akter eller bestämmelser som därmed inte längre
kan tillämpas eller har blivit överflödiga, uttryckligen
upphävas.

22.ÙRättsaktens tekniska delar skall införas i bilagorna,
till vilka hänvisning i varje enskilt fall skall ske i den
normativa delen av rättsakten. Bilagorna får således
inte innehålla några nya rättigheter eller skyldigheter
som inte fastställs i den normativa delen.

Bilagorna skall utformas enligt en standardiserad
mall.

EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS
RÅD OCH EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS
KOMMISSION HAR ENATS OM FÖLJANDE
ÅTGÄRDER FÖR GENOMFÖRANDET:

Institutionerna skall vidta de interna organisatoriska åt-
gärder som de anser vara nödvändiga för att säkerställa
korrekt tillämpning av riktlinjerna.

Institutionerna skall särskilt

a)Ùge sina juridiska avdelningar i uppdrag att inom ett år
efter offentliggörandet av dessa riktlinjer utarbeta en
praktisk gemensam handledning för de personer som
deltar i utformningen av rättsakter,

b) organisera sina interna förfaranden så att deras juri-
diska avdelningar, inbegripet juristlingvisterna, i god
tid för sin egen institution kan utforma förslag till hur
texter kan utformas med tillämpning av dessa riktlin-
jer,

c) främja inrättandet av grupper med ansvar för texter-
nas utformning vid de av institutionens organ eller av-
delningar som medverkar i lagstiftningsförfarandet,

d) se till att deras tjänstemän och anställda får utbildning
i att utforma rättsakter och blir medvetna om fler-
språkighetens följder för den redaktionella kvaliteten,

e) främja samarbetet med medlemsstaterna för att för-
bättra förståelsen för de särskilda överväganden som
måste göras när texterna utformas,

f) uppmuntra utvecklingen och förbättringen av dator-
stödet för utformningen av juridiska texter,

g) verka för ett gott samarbete mellan de avdelningar
som har till uppgift att övervaka den redaktionella
kvaliteten,

h) ge de juridiska avdelningarna i uppdrag att, var och
en för sin institution, utarbeta rapporter om de åtgär-
der som vidtagits i enlighet med punkt a–g.

Utfärdat i Bryssel den 22 december 1998.

För
Europaparlamentet

Ordförande

För Europeiska
unionens råd

Ordförande

För Europeiska
gemenskapernas kommission

Ordförande

17.3.1999 C 73/3Europeiska gemenskapernas officiella tidningSV

C5_Interinstitutionellt avtal om gemensamma riktlinjer för gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet

- 97 -- 97 -



Förklaring från Europaparlamentet

Europaparlamentet anser att gemenskapens rättsakt skall vara självförklarande. Institutionerna
skall inte anta några tolkningsförklaringar.

Antagandet av tolkningsförklaringar föreskrivs inte i fördragen och är oförenligt med gemen-
skapsrättens natur.

Rådets uttalanden

Rådet anser, i likhet med Europaparlamentet, att alla gemenskapens rättsakter borde vara för-
ståeliga i sig. Därför borde tolkningsförklaringar till rättsakterna undvikas i största möjliga
utsträckning och innehållet i eventuella uttalanden i förekommande fall infogas i texten till
rättsakten.

Det bör emellertid noteras att sådana tolkningsförklaringer som antas av gemenskapslagstifta-
ren, så vitt de inte motsäger den berörda rättsakten och så vitt de offentliggörs (så som före-
skrivs i artikel 151.3 i EG-fördraget som det kommer att ändras genom Amsterdamfördraget),
är förenliga med gemenskapsrätten.

Rådet anser det önskvärt att de allmänna principer för god redaktionell utformning som fram-
går ur de gemensamma riktlinjerna för gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet i före-
kommande fall skall tjäna som inspirationskälla vid formuleringen av de rättsakter som antas i
enlighet med avdelningarna V och VI i Fördraget om Europeiska unionen.

Rådet anser att det för att förbättra öppenheten i gemenskapens beslutprocess vore önskvärt att
kommissionen fastställer att motiveringarna till dess lagsförslag i framtiden skall göras allmänt
tillgängliga på lämpligaste sätt (t.ex. genom att offentliggöras i C-serien av Europeiska gemen-
skapernas officiella tidning, genom att spridas elektroniskt eller på något annat sätt).

Rådet anser att, förutom lagstiftarens antagning av officiella kodifieringar av rättsakter, borde
Byrån för Europeiska gemenskapernas officiella publikationer, för att underlätta åtkomligheten
av den gemenskapslagstiftning som varit föremål för många och betydande ändringar, förstärka
det informella konsolideringsarbetet med rättsakterna och se till att dessa texter offentliggörs
på ett bättre sätt. Tillsammans med de andra institutionerna borde man också undersöka lämp-
ligheten i att vidta eventuella åtgärder för att underlätta en mer strukturerad användning av
sådan omarbetningsteknik som möjliggör att i en enda rättsakt sammanställa en akts kodifie-
ring och ändringar.
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INTERINSTITUTIONELLA AVTAL 

INTERINSTITUTIONELLT AVTAL MELLAN EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS 
RÅD OCH EUROPEISKA KOMMISSIONEN OM BUDGETDISCIPLIN, SAMARBETE I 

BUDGETFRÅGOR OCH SUND EKONOMISK FÖRVALTNING SAMT OM NYA EGNA MEDEL, 
INBEGRIPET EN FÄRDPLAN FÖR INFÖRANDET AV NYA EGNA MEDEL 

INTERINSTITUTIONELLT AVTAL 

av den 16 december 2020 

mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om 
budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, 

inbegripet en färdplan för införandet av nya egna medel 

EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH EUROPEISKA KOMMISSIONEN, 

nedan kallade institutionerna, 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 295, 

HAR ENATS OM FÖLJANDE. 

1. Detta avtal syftar till att genomföra budgetdisciplin, att förbättra det årliga budgetförfarandet och samarbetet mellan 
institutionerna i budgetfrågor samt att säkerställa en sund ekonomisk förvaltning och att genomföra ett samarbete och 
upprätta en färdplan för införandet, under perioden för den fleråriga budgetramen 2021–2027 (budgetramen 2021–2027), 
av nya egna medel som är tillräckliga för att täcka återbetalningen av Europeiska unionens återhämtningsinstrument, 
inrättat genom rådets förordning (EU) 2020/2094 (1) (förordningen om Europeiska unionens återhämtningsinstrument). 

2. Budgetdisciplin enligt detta avtal gäller för alla utgifter. Detta avtal är bindande för institutionerna under hela den period 
som det är i kraft. Bilagorna till detta avtal utgör en integrerad del av avtalet. 

3. Detta avtal påverkar inte institutionernas respektive budgetbefogenheter och lagstiftningsbefogenheter såsom dessa 
fastställs i fördragen, i rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 (2) (förordningen om den fleråriga budgetramen), i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 (3) (budgetförordningen) och i rådets beslut (EU, 
Euratom) 2020/2053 (4) (beslutet om egna medel) och påverkar inte de nationella parlamentens befogenheter när det gäller 
egna medel. 

(1) Rådets förordning (EU) 2020/2094 av den 14 december 2020 om inrättande av Europeiska unionens återhämtningsinstrument för att 
stödja återhämtningen efter covid-19-krisen (se sidan 23 i detta nummer av EUT). 

(2) Rådets förordning (EU, Euratom) 2020/2093 av den 17 december 2020 om fastställande av den fleråriga budgetramen för åren 2021– 
2027 (se sidan 11 i detta nummer av EUT). 

(3) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) 2018/1046 av den 18 juli 2018 om finansiella regler för unionens allmänna 
budget, om ändring av förordningarna (EU) nr 1296/2013, (EU) nr 1301/2013, (EU) nr 1303/2013, (EU) nr 1304/2013, (EU) 
nr 1309/2013, (EU) nr 1316/2013, (EU) nr 223/2014, (EU) nr 283/2014 och beslut nr 541/2014/EU samt om upphävande av 
förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 (EUT L 193, 30.7.2018, s. 1). 

(4) Rådets beslut (EU, Euratom) 2020/2053 av den 14 december 2020 om systemet för Europeiska unionens egna medel och om 
upphävande av beslut 2014/335/EU, Euratom (EUT L 424, 15.12.2020, s. 1). 

SV Europeiska unionens officiella tidning L 433 I/28                                                                                                                                     22.12.2020   

C6_Interinstitutionellt avtal av den 16 december 2020 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen 
om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning samt om nya egna medel, inbegripet en färdplan för 

införandet av nya egna medel

- 99 -- 99 -



4. Varje ändring av detta avtal kräver samförstånd mellan institutionerna. 

5. Detta avtal består av fyra delar: 

— Del I innehåller bestämmelser om den fleråriga budgetramen samt om tematiska och icke-tematiska särskilda 
instrument. 

— Del II avser interinstitutionellt samarbete i budgetfrågor. 

— Del III innehåller bestämmelser om sund ekonomisk förvaltning av unionens medel. 

— Del IV innehåller bestämmelser om kvaliteten och jämförbarheten när det gäller uppgifter om bidragsmottagare i 
samband med skyddet av unionens budget. 

6. Detta avtal träder i kraft den 16 december 2020 och ersätter det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 
mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk 
förvaltning (5). 

DEL I 

DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN OCH SÄRSKILDA INSTRUMENT 

A. BESTÄMMELSER OM DEN FLERÅRIGA BUDGETRAMEN 

7. Institutionerna ska, i syfte att uppnå sund ekonomisk förvaltning, under budgetförfarandet och i samband med att 
unionens allmänna budget antas i möjligaste mån säkerställa att tillräckliga marginaler lämnas tillgängliga under taken för 
de olika rubrikerna i den fleråriga budgetramen, med undantag för underrubriken ”Ekonomisk, social och territoriell 
sammanhållning”. 

Uppdatering av prognoserna för betalningsbemyndiganden 

8. Kommissionen ska varje år uppdatera prognoserna för betalningsbemyndiganden för perioden fram till åtminstone 
2027. Vid uppdateringen ska kommissionen ta hänsyn till all relevant information, inbegripet det faktiska genomförandet 
av åtagandebemyndiganden och betalningsbemyndiganden, samt prognoserna för genomförandet. Hänsyn ska också tas 
till de regler som utformats för att säkerställa att betalningsbemyndigandena utvecklas på ett balanserat sätt i förhållande 
till åtagandebemyndigandena och prognoserna för utvecklingen av unionens bruttonationalinkomst (BNI). 

B. BESTÄMMELSER OM TEMATISKA OCH ICKE-TEMATISKA SÄRSKILDA INSTRUMENT 

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter 

9. Om de villkor för utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter som fastställs i den relevanta 
grundläggande akten är uppfyllda ska kommissionen lägga fram ett förslag om utnyttjande av Europeiska fonden för 
justering för globaliseringseffekter, och beslutet om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globalisering
seffekter ska fattas gemensamt av Europaparlamentet och rådet. 

Samtidigt som kommissionen lägger fram sitt förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för 
globaliseringseffekter ska den lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om överföring till de berörda 
budgetposterna. 

Överföringar som berör Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska ske i enlighet med budgetför
ordningen. 

Reserven för solidaritet och katastrofbistånd 

10. Om kommissionen anser att villkoren för utnyttjande av reserven för solidaritet och katastrofbistånd är uppfyllda ska 
den lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om överföring från den reserven till de motsvarande 
budgetposterna, i enlighet med budgetförordningen. 

Beslutet att utnyttja belopp inom ramen för artikel 9.1 a i förordningen om den fleråriga budgetramen ska fattas 
gemensamt av Europaparlamentet och rådet på förslag av kommissionen i enlighet med den relevanta grundläggande akten. 

(5) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1. 
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Innan kommissionen lägger fram ett förslag om en överföring från reserven för solidaritet och katastrofbistånd för stöd 
inom ramen för artikel 9.1 b i förordningen om den fleråriga budgetramen ska den undersöka utrymmet för att omfördela 
anslag. 

Brexitjusteringsreserven 

11. Om de villkor för utnyttjande av brexitjusteringsreserven som fastställs i det relevanta instrumentet är uppfyllda ska 
kommissionen lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och rådet om överföring till de berörda budgetposterna. 

Överföringar som avser brexitjusteringsreserven ska ske i enlighet med budgetförordningen. 

Det samlade marginalinstrumentet 

12. Kommissionen får föreslå utnyttjande av de belopp som motsvarar alla eller en del av de marginaler som avses i 
artikel 11.1 första stycket a och c i förordningen om den fleråriga budgetramen, i samband med ett förslag till budget eller 
ett förslag till ändringsbudget. Innan kommissionen lägger fram ett förslag om utnyttjande av belopp som avses i 
artikel 11.1 första stycket c i den förordningen ska en noggrann analys göras av alla andra lösningar för att uppbringa 
medlen. 

Dessa belopp får utnyttjas av Europaparlamentet och rådet i samband med det budgetförfarande som fastställs i artikel 314 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 

Flexibilitetsmekanismen 

13. Kommissionen ska lägga fram ett förslag om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen efter att ha undersökt alla 
möjligheter till omfördelning av anslag inom den rubrik där behovet av ytterligare medel uppstår. 

I det förslaget ska de behov som ska täckas anges, liksom beloppet. Ett sådant förslag får göras i samband med ett förslag till 
budget eller ett förslag till ändringsbudget. 

Flexibilitetsmekanismen får utnyttjas av Europaparlamentet och rådet i samband med det budgetförfarande som fastställs i 
artikel 314 i EUF-fördraget. 

DEL II 

FÖRBÄTTRING AV DET INTERINSTITUTIONELLA SAMARBETET I BUDGETFRÅGOR 

A. FÖRFARANDE FÖR DET INTERINSTITUTIONELLA SAMARBETET 

14. De närmare bestämmelserna om interinstitutionellt samarbete under budgetförfarandet anges i bilaga I. 

15. I linje med artikel 312.5 i EUF-fördraget ska institutionerna vidta alla nödvändiga åtgärder för att underlätta 
antagandet av en ny flerårig budgetram eller en revidering av den i enlighet med det särskilda lagstiftningsförfarande som 
avses i artikel 312.2 i EUF-fördraget. Sådana åtgärder kommer att omfatta regelbundna möten och informationsutbyten 
mellan Europaparlamentet och rådet och, på kommissionens initiativ, möten mellan ordförandena för institutionerna 
enligt artikel 324 i EUF-fördraget för att främja samråd och närma institutionernas ståndpunkter till varandra. Om ett 
förslag till ny flerårig budgetram eller till en betydande revidering har lagts fram kommer institutionerna att sträva efter att 
fastställa särskilda arrangemang för samarbete och dialog dem emellan under hela det förfarande som leder fram till 
antagandet. 

Insyn i budgeten 

16. Kommissionen ska utarbeta en årlig rapport som ska åtfölja unionens allmänna budget och innehålla tillgänglig icke- 
konfidentiell information om följande: 

a) Unionens tillgångar och skulder, inbegripet dem som följer av de in- och utlåningstransaktioner som unionen genomför 
i enlighet med sina befogenheter enligt fördragen. 
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b) Europeiska utvecklingsfondens (6), Europeiska finansiella stabiliseringsfacilitetens, Europeiska stabilitetsmekanismens 
och andra möjliga framtida mekanismers inkomster, utgifter, tillgångar och skulder. 

c) Medlemsstaternas utgifter inom ramen för fördjupat samarbete, i den mån dessa inte omfattas av unionens allmänna 
budget. 

d) Klimatutgifter, på grundval av en ändamålsenlig metod som fastställts av kommissionen och, när så är relevant, i 
enlighet med sektorsspecifik lagstiftning, för övervakning av klimatutgifter och deras prestation i syfte att uppnå det 
övergripande målet att minst 30 % av det totala beloppet av utgifterna i unionens budget och för Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument ska stödja klimatmål, varvid effekterna av utfasningen av finansieringen från Europeiska 
unionens återhämtningsinstrument ska beaktas och åtskillnad göras mellan begränsning av och anpassning till 
klimatförändringarna, när så är möjligt. 

Om framstegen med att uppnå klimatutgiftsmålet är otillräckliga för ett eller flera av de berörda programmen kommer 
institutionerna, i enlighet med sina ansvarsområden och den relevanta lagstiftningen, att samråda med varandra om 
lämpliga åtgärder som ska vidtas för att säkerställa att unionens utgifter för klimatmålen under hela perioden för den 
fleråriga budgetramen 2021–2027 motsvarar minst 30 % av det totala beloppet av utgifterna i unionens budget och 
för Europeiska unionens återhämtningsinstrument. 

e) Utgifter som bidrar till att stoppa och vända minskningen av biologisk mångfald, på grundval av en ändamålsenlig, 
transparent och övergripande metod som fastställts av kommissionen, i samarbete med Europaparlamentet och rådet 
och, när så är relevant, i enlighet med sektorsspecifik lagstiftning, i syfte att arbeta för att uppnå målet att 7,5 % för 
2024, och 10 % för 2026 och för 2027, av de årliga utgifterna inom den fleråriga budgetramen ska anslås till mål för 
biologisk mångfald, med beaktande av befintliga överlappningar mellan klimatmål och mål för biologisk mångfald. 

f) Främjandet av jämställdhet mellan kvinnor och män samt rättigheter och lika möjligheter för alla vid genomförandet 
och övervakningen av de relevanta programmen, och integreringen av dessa mål samt jämställdhetsintegrering, 
inbegripet genom en förbättrad bedömning av de könsspecifika konsekvenserna i konsekvensbedömningar och 
utvärderingar inom ramen för arbetet för bättre lagstiftning. Kommissionen kommer att undersöka hur en metod för 
att mäta de relevanta utgifterna på programnivå under den fleråriga budgetramen 2021–2027 kan utvecklas. 
Kommissionen kommer att använda den metoden så snart den blir tillgänglig. Senast den 1 januari 2023 kommer 
kommissionen att införa den metoden för vissa centralt förvaltade program för att testa om den är genomförbar. Efter 
halva tiden kommer det att undersökas huruvida metoden kan utvidgas till andra program för återstoden av den 
fleråriga budgetramen 2021–2027. 

g) Genomförandet av FN:s mål för hållbar utveckling i alla relevanta unionsprogram inom den fleråriga budgetramen 
2021–2027. 

De ändamålsenliga metoder som avses i första stycket d och e kommer i möjligaste mån att innehålla en hänvisning till 
unionens budgets bidrag till den europeiska gröna given, som omfattar principen om att inte vålla skada. 

Den ändamålsenliga metod som avses i första stycket d kommer att vara öppen, fullständig, resultatinriktad och 
prestationsbaserad, inkludera årliga samråd från kommissionens sida med Europaparlamentet och rådet och identifiera 
relevanta åtgärder som ska vidtas i händelse av otillräckliga framsteg med att uppnå tillämpliga mål. 

Ingen av de metoder som avses i denna punkt bör leda till orimliga administrativa bördor för projektinnehavare eller 
bidragsmottagare. 

17. Kommissionen ska utarbeta en årlig rapport om genomförandet av Europeiska unionens återhämtningsinstrument. 
Denna årliga rapport ska innehålla all tillgänglig och icke-konfidentiell information om 

— tillgångar och skulder som följer av de in- och utlåningstransaktioner som genomförs enligt artikel 5 i beslutet om egna 
medel, 

(6) I enlighet med det interna avtalet mellan företrädarna för regeringarna i Europeiska unionens medlemsstater, församlade i rådet, om 
finansiering av Europeiska unionens bistånd inom den fleråriga budgetramen för perioden 2014–2020 i enlighet med AVS–EU- 
partnerskapsavtalet och om tilldelning av ekonomiskt stöd till de utomeuropeiska länder och territorier på vilka den fjärde delen i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt är tillämplig (EUT L 210, 6.8.2013, s. 1) och i enlighet med tidigare interna avtal. 
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— det sammanlagda beloppet av inkomster som avsatts för unionsprogram vid genomförandet av Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument under det föregående året, uppdelat efter program och budgetrubrik, 

— lånade medel som bidragit till uppnåendet av målen för Europeiska unionens återhämtningsinstrument och de särskilda 
unionsprogrammen. 

B. INFÖRANDE AV FINANSIELLA BESTÄMMELSER I LAGSTIFTNINGSAKTER 

18. Varje lagstiftningsakt om ett flerårigt program som antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet ska 
innehålla en bestämmelse i vilken lagstiftaren fastställer programmets finansieringsram. 

Det beloppet ska utgöra det särskilda referensbeloppet för Europaparlamentet och rådet under det årliga budgetförfarandet. 

För program som avses i bilaga II till förordningen om den fleråriga budgetramen höjs det särskilda referensbeloppet 
automatiskt med de ytterligare anslag som avses i artikel 5.1 i förordningen om den fleråriga budgetramen. 

Europaparlamentet och rådet förpliktar sig, liksom kommissionen när den lägger fram sitt budgetförslag, att inte avvika från 
detta belopp med mer än 15 % under hela det berörda programmets löptid såvida det inte uppstår nya objektiva och 
varaktiga omständigheter som är uttryckligen och precist motiverade, med hänsyn tagen till de resultat som uppnåtts 
genom genomförandet av programmet, särskilt med utgångspunkt från utvärderingar. Alla ökningar till följd av sådana 
variationer ska ligga under det befintliga utgiftstaket för den berörda budgetrubriken, med förbehåll för användning av 
instrument som avses i förordningen om den fleråriga budgetramen och i det här avtalet. 

Fjärde stycket är inte tillämpligt på de ytterligare anslag som avses i tredje stycket. 

Denna punkt är inte tillämplig på sådana anslag för sammanhållningspolitiken som antagits i enlighet med det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet och som tilldelats i förväg per medlemsstat och där det fastställts en finansieringsram för hela 
programperioden eller på de storskaliga projekt som avses i artikel 18 i förordningen om den fleråriga budgetramen. 

19. Rättsligt bindande unionsakter om fleråriga program som inte antas i enlighet med det ordinarie lagstiftningsför
farandet ska inte innehålla något belopp som bedöms vara nödvändigt. 

Om rådet önskar införa ett finansiellt referensbelopp ska det beloppet endast tas som ett uttryck för lagstiftarens vilja, och 
inte påverka Europaparlamentets och rådets budgetbefogenheter så som de anges i EUF-fördraget. En bestämmelse om 
detta ska inkluderas i alla rättsligt bindande unionsakter som innehåller ett sådant finansiellt referensbelopp. 

C. UTGIFTER MED AVSEENDE PÅ FISKEAVTAL 

20. Utgifter med avseende på fiskeavtal ska omfattas av följande särskilda regler. 

Kommissionen förpliktar sig att regelbundet informera Europaparlamentet om förberedelserna inför förhandlingarna om 
fiskeavtal och om genomförandet av dem samt om deras konsekvenser för budgeten. 

Inom ramen för lagstiftningsförfarandet på området för fiskeavtal förpliktar sig institutionerna att göra sitt yttersta för att 
säkerställa att alla förfaranden genomförs med minsta möjliga dröjsmål. 

Belopp som anslås i budgeten för nya fiskeavtal eller förnyelse av fiskeavtal som träder i kraft efter den 1 januari det berörda 
budgetåret ska föras upp i reserven. 

Om de anslag som avsatts för fiskeavtal (inbegripet reserven) skulle visa sig otillräckliga, ska kommissionen förse 
Europaparlamentet och rådet med nödvändiga uppgifter om orsakerna till denna situation och om vilka åtgärder som 
skulle kunna vidtas enligt de fastställda förfarandena. Vid behov ska kommissionen också föreslå lämpliga åtgärder. 
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Kommissionen ska varje kvartal förse Europaparlamentet och rådet med detaljerade uppgifter om tillämpningen av de 
fiskeavtal som är i kraft samt med en ekonomisk prognos för återstoden av året. 

21. Utan att det påverkar det förfarande som är tillämpligt för fiskeavtalsförhandlingar förbinder sig Europaparlamentet 
och rådet att inom ramen för budgetsamarbetet i tid nå en överenskommelse om en adekvat finansiering av fiskeavtalen. 

D. FINANSIERING AV DEN GEMENSAMMA UTRIKES- OCH SÄKERHETSPOLITIKEN (Gusp) 

22. Det totala beloppet för driftsutgifterna för Gusp ska tas upp i ett och samma budgetkapitel med rubriken Gusp. Detta 
belopp ska täcka de faktiska förutsägbara behov som beräknats vid upprättandet av budgetförslaget på grundval av årliga 
prognoser från unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik (den höga representanten). En rimlig 
marginal för oförutsedda utgifter ska vara tillåten. Inga medel får avsättas i reserv. 

23. Vad gäller de utgifter för Gusp som belastar unionens budget i enlighet med artikel 41 i fördraget om Europeiska 
unionen, ska institutionerna sträva efter att, i förlikningskommittén, såsom anges i artikel 314.5 i EUF-fördraget, och 
utifrån kommissionens budgetförslag, varje år uppnå enighet om vilket belopp som ska föras in för driftsutgifter och om 
hur det beloppet ska fördelas mellan artiklarna i budgetkapitlet för Gusp. Om enighet inte uppnås ska Europaparlamentet 
och rådet föra in samma belopp i budgeten som i föregående års budget, eller det belopp som föreslås i budgetförslaget om 
detta är lägre. 

Det totala beloppet för driftsutgifter för Gusp ska fördelas mellan artiklarna i budgetkapitlet för Gusp så som föreslås i 
tredje stycket. Varje artikel ska omfatta åtgärder som redan har antagits, åtgärder som är planerade men som ännu inte har 
antagits samt belopp för framtida – oförutsedda – åtgärder som rådet kommer att anta under det berörda budgetåret. 

Inom budgetkapitlet för Gusp kan de artiklar där åtgärder inom Gusp ska tas upp ha ungefär följande lydelse: 

— De enskilda mest omfattande uppdragen enligt artikel 52.1 g i budgetförordningen. 

— Andra uppdrag (krishantering, konfliktförebyggande, konfliktlösning och stabiliserande insatser samt övervakning och 
genomförande av freds- och säkerhetsprocesser). 

— Icke-spridning och nedrustning. 

— Nödåtgärder. 

— Förberedande åtgärder och uppföljningsåtgärder. 

— Europeiska unionens särskilda representanter. 

Eftersom kommissionen i enlighet med budgetförordningen har befogenhet att självständigt överföra anslag mellan 
artiklarna inom budgetkapitlet för Gusp, ska den flexibilitet som bedöms vara nödvändig för ett snabbt genomförande av 
åtgärder inom Gusp säkerställas. Om beloppet i budgetkapitlet för Gusp under ett budgetår inte är tillräckligt för att täcka 
de nödvändiga utgifterna ska Europaparlamentet och rådet på förslag av kommissionen omedelbart söka en lösning. 

24. Den höga representanten ska varje år höra Europaparlamentet angående ett långsiktigt dokument som ska överlämnas 
senast den 15 juni det berörda året om de viktigaste aspekterna och de grundläggande vägvalen när det gäller Gusp, 
inbegripet de finansiella konsekvenserna för unionens budget, en utvärdering av de åtgärder som inletts år n-1 och en 
bedömning av huruvida Gusp är samordnat med och kompletterar unionens andra instrument för finansiering av yttre 
åtgärder. Den höga representanten ska också regelbundet informera Europaparlamentet genom att anordna minst fem 
gemensamma samrådsmöten per år inom ramen för den regelbundna politiska dialogen om Gusp, enligt 
överenskommelse senast den 30 november varje år. Europaparlamentet respektive rådet ska besluta vem som ska delta i 
dessa möten, med beaktande av målet och av vilken typ av information som utbyts vid dessa möten. 
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Företrädare för kommissionen ska inbjudas att delta i dessa möten. 

Om rådet antar ett beslut på Gusp-området som medför utgifter ska den höga representanten omedelbart och under alla 
omständigheter senast fem arbetsdagar därefter till Europaparlamentet överlämna en uppskattning av de beräknade 
kostnaderna (en finansieringsöversikt), särskilt de kostnader som avser tidsram, personal, användning av lokaler och övrig 
infrastruktur, transportmedel, utbildningsbehov och säkerhetsarrangemang. 

Kommissionen ska en gång i kvartalet underrätta Europaparlamentet och rådet om genomförandet av åtgärder inom Gusp 
och om de finansiella prognoserna för återstoden av budgetåret. 

E. INSTITUTIONERNAS ROLLER MED AVSEENDE PÅ UTVECKLINGSFRÅGOR 

25. Kommissionen ska etablera en informell dialog med Europaparlamentet om utvecklingspolitiken. 

DEL III 

SUND EKONOMISK FÖRVALTNING AV UNIONENS MEDEL 

A. BUDGETPLANERING 

26. Två gånger om året, första gången tillsammans med de dokument som åtföljer budgetförslaget och andra gången efter 
antagandet av unionens allmänna budget, ska kommissionen lägga fram en fullständig budgetplanering för rubrikerna 1, 2 
(med undantag för underrubriken ”Ekonomisk, social och territoriell sammanhållning”), 3 (för ”Miljö och klimatpolitik” 
och ”Havspolitik och fiske”), 4, 5 och 6 i den fleråriga budgetramen. I den planeringen, uppställd efter rubrik, 
politikområde och budgetpost, bör följande anges: 

a) Gällande lagstiftning, med åtskillnad mellan fleråriga program och årliga åtgärder. 

i) För fleråriga program bör kommissionen ange enligt vilket förfarande de antagits (ordinarie eller särskilt 
lagstiftningsförfarande), deras varaktighet, den totala finansieringsramen samt hur stor andel som tilldelas 
administrativa utgifter. 

ii) För fleråriga program som avses i bilaga II till förordningen om den fleråriga budgetramen bör kommissionen 
dessutom på ett transparent sätt ange de ytterligare anslagen enligt artikel 5 i förordningen om den fleråriga 
budgetramen. 

iii) För årliga åtgärder (avseende pilotprojekt, förberedande åtgärder och byråer) samt åtgärder som finansieras inom 
ramen för kommissionens befogenheter bör kommissionen tillhandahålla fleråriga beräkningar. 

b) Lagstiftningsförslag som ännu inte har antagits: uppdaterad information om de förslag som har lagts fram av 
kommissionen. 

Kommissionen bör överväga metoder för korsvis hänvisning mellan budgetplaneringen och sin lagstiftningsplanering för 
att ge mer precisa och tillförlitliga prognoser. För varje lagstiftningsförslag bör kommissionen ange om det ingår i den 
planering som lämnats in i samband med presentationen av budgetförslaget eller efter det att budgeten slutgiltigt har 
antagits. Kommissionen bör informera Europaparlamentet och rådet om särskilt följande: 

a) Alla nya lagstiftningsakter som antagits och ännu inte antagna förslag som lagts fram men som inte ingår i den 
planering som lämnats in i samband med budgetförslaget eller efter det att budgeten slutgiltigt har antagits (med 
motsvarande belopp). 

b) Planerad lagstiftning enligt kommissionens årliga arbetsprogram för lagstiftning med angivande av om åtgärderna 
sannolikt kommer att ha budgetkonsekvenser. 

Vid behov bör kommissionen ange vilka ändringar i planeringen som nya lagstiftningsförslag kräver. 
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B. BYRÅER OCH EUROPASKOLOR 

27. Innan kommissionen lägger fram ett förslag om att inrätta en ny byrå bör den göra en sund, fullständig och objektiv 
konsekvensbedömning, med beaktande bland annat av den kritiska massan för personal och kompetens, kostnadsef
fektivitet, subsidiaritet och proportionalitet, inverkan på nationella verksamheter och unionens verksamheter samt 
budgetkonsekvenserna inom den berörda utgiftsrubriken. Utifrån dessa uppgifter, och utan att det påverkar lagstiftnings
förfarandena för inrättandet av byrån, förbinder sig Europaparlamentet och rådet att inom ramen för budgetsamarbetet i 
tid nå en överenskommelse om finansieringen av den föreslagna byrån. 

Följande förfarande ska tillämpas: 

— Kommissionen ska först lägga fram varje förslag till inrättande av en ny byrå vid det första trepartsmötet efter det att den 
själv antagit förslaget, och den ska också lägga fram den finansieringsöversikt som åtföljer lagstiftningsförslaget om 
inrättande av byrån och redogöra för konsekvenserna av förslaget under den period som återstår av budgetplaneringen. 

— Kommissionen ska sedan under lagstiftningsprocessen bistå lagstiftaren med att bedöma de ekonomiska 
konsekvenserna av de ändringar som föreslagits. Dessa ekonomiska konsekvenser bör beaktas under de relevanta 
lagstiftande trepartsmötena. 

— Därefter ska kommissionen innan lagstiftningsprocessen slutförs lägga fram en uppdaterad finansieringsöversikt som 
tar hänsyn till lagstiftarens potentiella ändringar; denna slutliga finansieringsöversikt ska föras upp på dagordningen 
för det sista trepartsmötet och godkännas formellt av lagstiftaren. Den ska också föras upp på dagordningen för ett 
kommande budgettrepartsmöte (i brådskande fall i förenklad form), i syfte att nå en överenskommelse om 
finansieringen. 

— Slutligen ska den överenskommelse som nåtts vid ett trepartsmöte och som tar hänsyn till kommissionens 
budgetberäkning avseende lagstiftningsprocessens innehåll bekräftas genom en gemensam förklaring. 
Överenskommelsen ska underställas Europaparlamentets och rådets godkännande, i enlighet med deras respektive 
arbetsordning. 

Samma förfarande tillämpas vid ändring av en rättsakt som berör en byrå och som skulle påverka den berörda byråns 
resurser. 

Om en byrås arbetsuppgifter ändras väsentligt utan att det sker någon ändring i den rättsakt genom vilken byrån inrättats 
ska kommissionen meddela Europaparlamentet och rådet om detta genom att lämna in en reviderad finansieringsöversikt, 
så att Europaparlamentet och rådet har möjlighet att i tid nå en överenskommelse om finansieringen av byrån. 

28. Vid budgetförfarandet bör hänsyn tas till de relevanta bestämmelserna i den gemensamma ansats som bifogats det 
gemensamma uttalande från Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om 
decentraliserade byråer som undertecknades den 19 juli 2012. 

29. När Europaskolornas styrelse överväger att inrätta en ny Europaskola ska ett liknande förfarande tillämpas på 
motsvarande sätt i fråga om budgetkonsekvenserna för unionens budget. 

DEL IV 

SKYDD AV UNIONENS BUDGET: KVALITETEN OCH JÄMFÖRBARHETEN NÄR DET GÄLLER UPPGIFTER OM 
BIDRAGSMOTTAGARE 

30. I linje med Europaparlamentets begäranden och som svar på punkt 24 i Europeiska rådets slutsatser av den 17–21 juli 
2020 är institutionerna överens om att införa standardiserade åtgärder för att för kontroll- och revisionsändamål samla in, 
jämföra och sammanställa information och sifferuppgifter om slutmottagare och bidragsmottagare inom ramen för 
unionsfinansiering, i syfte att förstärka skyddet av unionens budget och Europeiska unionens återhämtningsinstrument 
mot bedrägerier och oriktigheter. 
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31. För att säkerställa ändamålsenliga kontroller och revisioner är det nödvändigt att samla in uppgifter om dem som i 
slutändan, direkt eller indirekt, omfattas av unionsfinansiering inom ramen för delad förvaltning samt av projekt och 
reformer som får stöd inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av faciliteten för 
återhämtning och resiliens, inbegripet uppgifter om de verkliga huvudmännen för mottagarna av finansieringen. Reglerna 
för insamling och behandling av sådana uppgifter måste vara förenliga med gällande dataskyddsregler. 

32. För att stärka skyddet av unionens budget kommer kommissionen att tillhandahålla ett integrerat och driftskom
patibelt informations- och övervakningssystem som inbegriper ett enda datautvinnings- och riskgraderingsverktyg för 
bedömning och analys av de uppgifter som avses i punkt 31 med avsikten att detta ska tillämpas allmänt av 
medlemsstaterna. Detta system skulle säkerställa effektiva kontroller av intressekonflikter, oriktigheter, dubbel finansiering 
och eventuellt missbruk av medel. Kommissionen, Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och unionens övriga 
utrednings- och kontrollorgan bör ha den tillgång till de uppgifterna som krävs för att de ska kunna utöva sina 
tillsynsfunktioner med avseende på de kontroller och revisioner som i första hand ska genomföras av medlemsstaterna för 
att upptäcka oriktigheter och genomföra administrativa utredningar om missbruket av den berörda unionsfinansieringen, 
och för att få en exakt översikt av fördelningen av den. 

33. Utan att det påverkar institutionernas befogenheter enligt fördragen förbinder sig institutionerna att, under 
lagstiftningsförfarandet för de relevanta grundläggande akterna, samarbeta lojalt för att säkerställa uppföljning av 
Europeiska rådets slutsatser av den 17–21 juli 2020 i linje med den strategi som beskrivs i denna del. 

Utfärdat i Bryssel den 16 december 2020. 

På Europaparlamentets vägnar   

David Maria SASSOLI 

Ordförande 

På rådets vägnar   

Michael ROTH 

Ordförande 

På kommissionens vägnar   

Johannes HAHN 

Ordförande     
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BILAGA I 

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE UNDER BUDGETFÖRFARANDET 

Del A. Tidsplan för budgetförfarandet 

1. Institutionerna ska varje år enas om en pragmatisk tidsplan i god tid innan budgetförfarandet inleds på grundval av 
nuvarande praxis. 

2. För att säkerställa att Europaparlamentet och rådet kan utöva sina budgetbefogenheter effektivt ska ståndpunkter 
om budgeten, överföringar eller andra underrättelser som innebär en aktivering av tidsfrister lämnas in med 
vederbörligt beaktande av eventuella lediga perioder, vilkas datum dessa institutioner i god tid har informerat 
varandra om genom sina respektive avdelningar. 

Del B. Prioriteringar för budgetförfarandet 

3. I god tid innan kommissionen antar budgetförslaget ska ett trepartsmöte sammankallas för att diskutera möjliga 
prioriteringar för det kommande budgetåret och frågor som genomförandet av budgeten för det innevarande 
budgetåret gett upphov till, på grundval av de uppgifter som kommissionen tillhandahåller i enlighet med punkt 
37. 

Del C. Upprättande av budgetförslaget och uppdatering av beräkningar 

4. Andra institutioner än kommissionen uppmanas att anta sina budgetberäkningar före mars månads utgång. 

5. Kommissionen ska varje år lägga fram ett budgetförslag som svarar mot unionens faktiska finansieringsbehov. 

Det ska ta hänsyn till 

a) de prognoser över behoven av medel från strukturfonderna som lämnas av medlemsstaterna, 

b) kapaciteten att utnyttja anslag och därvid sträva efter att vidmakthålla ett strikt förhållande mellan åtagandebe
myndiganden och betalningsbemyndiganden, 

c) möjligheterna att ta nya politiska initiativ genom pilotprojekt, nya förberedande åtgärder eller båda delarna, eller 
att förlänga giltigheten av fleråriga åtgärder som löper ut, efter en bedömning av förutsättningarna att få till 
stånd en grundläggande akt, i den mening som avses i budgetförordningen (definition av grundläggande akt, 
behovet av en grundläggande akt för genomförandet samt undantag), 

d) behovet av att säkerställa att utgifternas utveckling i förhållande till det föregående året överensstämmer med 
kraven på budgetdisciplin. 

6. Institutionerna ska i möjligaste mån undvika att föra in poster i budgeten som avser obetydliga belopp för utgifter 
för insatser. 

7. Europaparlamentet och rådet förpliktar sig också att ta hänsyn till den bedömning av möjligheterna att genomföra 
budgeten som kommissionen lagt fram inom ramen för budgetförslaget och i samband med genomförandet av 
budgeten för det innevarande budgetåret. 

8. Med hänsyn till betydelsen av en sund ekonomisk förvaltning och på grund av de effekter som större ändringar av 
kontoplanens avdelningar och kapitel kan få för de rapporteringskrav som åligger kommissionens avdelningar 
under genomförandet av budgeten, förpliktar sig Europaparlamentet och rådet att diskutera eventuella förslag till 
sådana större ändringar med kommissionen under förlikningen. 
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9. Med hänsyn till betydelsen av ett lojalt och sunt samarbete mellan institutionerna förbinder sig Europaparlamentet 
och rådet att upprätthålla regelbundna och aktiva kontakter på alla nivåer genom sina respektive förhandlare, 
under hela budgetförfarandet och särskilt under hela förlikningsperioden för att enighet ska kunna uppnås. 
Europaparlamentet och rådet förpliktar sig att säkerställa ett kontinuerligt ömsesidigt utbyte av relevant 
information och relevanta dokument i tid, på både formell och informell nivå, liksom att vid behov under 
förlikningsperioden hålla tekniska eller informella möten i samarbete med kommissionen. Kommissionen ska 
säkerställa att Europaparlamentet och rådet i tid får lika tillgång till information och dokument. 

10. Fram till dess att förlikningskommittén sammankallas får kommissionen i enlighet med artikel 314.2 i EUF- 
fördraget vid behov lägga fram ändringsskrivelser till budgetförslaget, inbegripet en ändringsskrivelse med 
uppdaterade utgiftsberäkningar på jordbruksområdet. Kommissionen ska överlämna information om 
uppdateringar till Europaparlamentet och rådet för beaktande så snart den finns tillgänglig. Kommissionen ska 
ställa all nödvändig dokumentation till Europaparlamentets och rådets förfogande. 

Del D. Budgetförfarande före förlikningsförfarandet 

11. Ett trepartsmöte ska sammankallas i tillräckligt god tid före rådets behandling för att institutionerna ska ha 
möjlighet att utbyta synpunkter om budgetförslaget. 

12. För att kommissionen ska få tillräckligt med tid för att bedöma genomförbarheten hos de ändringar som 
Europaparlamentet och rådet vill införa och som ger upphov till nya förberedande åtgärder eller pilotprojekt eller 
som förlänger sådana som redan finns, ska Europaparlamentet och rådet underrätta kommissionen om sina 
avsikter i det avseendet, så att en första diskussion kan äga rum redan vid det trepartsmötet. 

13. Ett trepartsmöte får sammankallas före Europaparlamentets omröstning i plenum. 

Del E. Förlikningsförfarande 

14. Om Europaparlamentet antar ändringar avseende rådets ståndpunkt ska rådets ordförande under samma 
plenarsammanträde notera skillnaderna mellan de två institutionernas ståndpunkter och ge sitt samtycke till att 
Europaparlamentets ordförande omedelbart sammankallar förlikningskommittén. Skrivelsen om sammankallande 
av förlikningskommittén ska skickas senast den första arbetsdagen i veckan efter slutet på den sammanträdesperiod 
då parlamentets omröstning skedde, och förlikningsperioden ska inledas följande dag. De 21 dagar som 
förlikningen får pågå ska beräknas enligt rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 (1). 

15. Om rådet inte kan komma överens om alla de ändringar som Europaparlamentet antagit bör det bekräfta sin 
ståndpunkt genom en skrivelse som ska skickas före det första möte som ska hållas under förlikningsperioden. I 
sådana fall ska förlikningskommittén fortsätta sitt arbete enligt villkoren i följande punkter. 

16. Ordförandeskapet i förlikningskommittén ska utövas gemensamt av företrädare för Europaparlamentet och rådet. 
Medordföranden från den institution som står värd för förlikningskommitténs möte ska vara mötets ordförande. 
Varje institution ska i enlighet med sin arbetsordning utse sina deltagare för varje möte och fastställa sitt 
förhandlingsmandat. Europaparlamentet och rådet ska företrädas på en lämplig nivå i förlikningskommittén så att 
varje delegation kan göra politiska åtaganden för sin institution och så att faktiska framsteg mot en slutlig 
överenskommelse kan göras. 

(1) Rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1182/71 av den 3 juni 1971 om regler för bestämning av perioder, datum och frister (EGT L 124, 
8.6.1971, s. 1). 
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17. I enlighet med artikel 314.5 andra stycket i EUF-fördraget ska kommissionen delta i förlikningskommitténs arbete 
och ta alla nödvändiga initiativ för att närma Europaparlamentets och rådets ståndpunkter till varandra. 

18. Trepartsmöten ska hållas under hela förlikningsförfarandet med företrädare på olika nivåer för att lösa de frågor som 
kvarstår och skapa förutsättningar för enighet i förlikningskommittén. 

19. Förlikningskommitténs möten och trepartsmötena ska växelvis äga rum i Europaparlamentets och rådets lokaler så 
att båda institutionerna på ett rättvist sätt bidrar med den utrustning som behövs, inbegripet för tolkning. 

20. Datumen för förlikningskommitténs möten och trepartsmötena ska fastställas på förhand genom överenskommelse 
mellan institutionerna. 

21. En gemensam uppsättning dokument (bakgrundsdokument) där de olika skedena i budgetförfarandet jämförs ska 
ställas till förlikningskommitténs förfogande (2). Dessa dokument ska inbegripa sifferuppgifter per enskild 
budgetpost, totalsummor per rubrik i den fleråriga budgetramen och ett konsoliderat dokument med 
sifferuppgifter och anmärkningar för alla de budgetposter som anses vara tekniskt ”öppna”. Utan att det föregriper 
förlikningskommitténs slutliga beslut ska alla budgetposter som anses vara tekniskt avslutade förtecknas i ett 
särskilt dokument (3). Dessa dokument ska vara indelade enligt budgetens kontoplan. 

Även andra dokument ska bifogas de bakgrundsdokument som är avsedda för förlikningskommittén, inbegripet en 
skrivelse från kommissionen om genomförbarheten av rådets ståndpunkt och Europaparlamentets ändringar, samt 
eventuella skrivelser från andra institutioner avseende rådets ståndpunkt eller Europaparlamentets ändringar. 

22. För att enighet ska kunna uppnås innan förlikningsperioden löper ut ska trepartsmötena 

a) fastställa vad förhandlingarna ska omfatta och vilka budgetfrågor som ska behandlas, 

b) godkänna förteckningen över de budgetposter som anses vara tekniskt avslutade, med förbehåll för den slutliga 
överenskommelsen om hela budgeten för budgetåret, 

c) diskutera frågor som har fastställts enligt led a med sikte på att nå eventuella överenskommelser som ska 
godkännas av förlikningskommittén, samt 

d) ta upp tematiska frågor, inbegripet enligt rubrikerna i den fleråriga budgetramen. 

Preliminära slutsatser ska utformas gemensamt under eller omedelbart efter varje trepartsmöte och samtidigt ska 
dagordningen för nästa möte fastställas. Dessa slutsatser ska registreras av den institution som står värd för 
trepartsmötet och ska betraktas som preliminärt godkända efter 24 timmar, utan att detta föregriper förliknings
kommitténs slutliga beslut. 

23. Vid sina möten ska förlikningskommittén ha tillgång till slutsatserna från trepartsmötena och ett dokument för 
eventuellt godkännande tillsammans med de budgetposter om vilka en preliminär överenskommelse har nåtts 
under trepartsmötena. 

24. Det gemensamma förslag som föreskrivs i artikel 314.5 i EUF-fördraget ska utarbetas av Europaparlamentets och 
rådets båda sekretariat med stöd av kommissionen. Det ska bestå av ett följebrev från ordförandena för de två 
delegationerna till ordförandena för Europaparlamentet och rådet, med uppgift om datum för förliknings
kommitténs överenskommelse, samt bilagor som ska innehålla följande: 

a) Sifferuppgifter per enskild budgetpost och sammanlagda belopp per rubrik i den fleråriga budgetramen. 

(2) De olika skedena omfattar: det innevarande budgetårets budget (inklusive antagna ändringsbudgetar), det ursprungliga budgetförslaget, 
rådets ståndpunkt om budgetförslaget, Europaparlamentets ändringar avseende rådets ståndpunkt samt de ändringsskrivelser som 
kommissionen har lagt fram (även om de ännu inte har godkänts fullt ut av institutionerna). 

(3) En budgetpost som anses vara tekniskt avslutad är en post som det inte råder någon oenighet om mellan Europaparlamentet och rådet 
och för vilken ingen ändringsskrivelse har lagts fram. 
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b) Ett konsoliderat dokument med sifferuppgifter och slutlig text för alla de budgetposter som har ändrats under 
förlikningsförfarandet. 

c) En förteckning över de budgetposter som inte ändrats i förhållande till budgetförslaget eller rådets ståndpunkt 
om budgetförslaget. 

Förlikningskommittén får också godkänna slutsatser och eventuella gemensamma förklaringar i anknytning till 
budgeten. 

25. Det gemensamma förslaget ska översättas till unionsinstitutionernas officiella språk (av Europaparlamentets 
avdelningar) och ska lämnas in för godkännande av Europaparlamentet och av rådet inom 14 dagar från dagen för 
överenskommelsen om det gemensamma förslag som avses i punkt 24. 

Efter det att det gemensamma förslaget har antagits genom att bilagorna i det gemensamma förslaget integreras 
med de budgetposter som inte har ändrats under förlikningsförfarandet ska budgeten bli föremål för juristlingvist
granskning. 

26. Den institution som står värd för mötet (trepartsmöte eller förlikning) ska tillhandahålla tolkning i enlighet med den 
fullständiga språkordning som är tillämplig på förlikningskommitténs möten och en tillfällig språkordning för 
trepartsmötena. 

Den institution som står värd för mötet ska också ansvara för kopiering och distribution av mötesdokumenten. 

Institutionernas avdelningar ska samarbeta vid nedtecknande av resultaten av förhandlingarna i syfte att färdigställa 
det gemensamma förslaget. 

Del F. Ändringsbudgetar 

Allmänna principer 

27. Eftersom ändringsbudgetar ofta gäller specifika och ibland brådskande frågor enas institutionerna om följande 
principer för att säkerställa ett gott interinstitutionellt samarbete som möjliggör en snabb och smidig 
beslutsprocess för ändringsbudgetar, i möjligaste mån utan att förlikningsmöten för ändringsbudgetar behöver 
sammankallas. 

28. Så långt det är möjligt ska institutionerna sträva efter att hålla nere antalet ändringsbudgetar. 

Tidsplan 

29. Kommissionen ska i förväg underrätta Europaparlamentet och rådet om de möjliga datumen för antagande av 
förslag till ändringsbudgetar, utan att det påverkar det slutliga datumet för antagande. 

30. Europaparlamentet och rådet ska i enlighet med sina respektive arbetsordningar sträva efter att behandla 
kommissionens förslag till ändringsbudget inom kort efter det att kommissionen har antagit det. 

31. För att påskynda förfarandet ska Europaparlamentet och rådet säkerställa att deras respektive tidsplaner ligger väl i 
fas med varandra, så att arbetet kan bedrivas på ett samordnat och konsekvent sätt. De ska därför sträva efter att så 
snart som möjligt upprätta en vägledande tidsplan för de olika skeden som leder fram till ändringsbudgetens 
slutgiltiga antagande. 

Europaparlamentet och rådet ska ta hänsyn till den relativa brådska som föreligger med ändringsbudgeten i fråga 
samt till behovet av att anta den i god tid för att den ska få verkan inom det berörda budgetåret. 
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Samarbete under behandlingen 

32. Under förfarandets gång ska institutionerna samarbeta i konstruktiv anda för att så långt som möjligt bana väg för 
att ändringsbudgetar antas i ett tidigt skede av förfarandet. 

Om så är lämpligt och om det finns en risk för avvikande ståndpunkter får Europaparlamentet eller rådet, innan var 
och en av dem antar sin slutliga ståndpunkt om ändringsbudgeten, eller kommissionen vid valfri tidpunkt, föreslå 
att ett specifikt trepartsmöte sammankallas för att diskutera de avvikande ståndpunkterna och försöka nå en 
kompromiss. 

33. Alla förslag till ändringsbudgetar som lagts fram av kommissionen och som ännu inte slutgiltigt antagits ska 
systematiskt föras upp på dagordningen för de trepartsmöten som planeras inom ramen för det årliga budgetför
farandet. Kommissionen ska lägga fram sina förslag till ändringsbudgetar och Europaparlamentet och rådet ska i 
möjligaste mån tillkännage sina respektive ståndpunkter före trepartsmötet. 

34. Om en trepartsdialog leder fram till en kompromiss förpliktar sig Europaparlamentet och rådet att vid 
överläggningarna om ändringsbudgeten beakta trepartsmötets resultat i överensstämmelse med EUF-fördraget och 
sina respektive arbetsordningar. 

Samarbete efter behandlingarna 

35. Om Europaparlamentet godkänner rådets ståndpunkt utan ändringar ska ändringsbudgeten antas i enlighet med 
EUF-fördraget. 

36. Om Europaparlamentet antar ändringar med en majoritet av sina ledamöter ska artikel 314.4 c i EUF-fördraget 
tillämpas. Innan förlikningskommittén sammanträder ska dock ett trepartsmöte sammankallas i följande fall: 

a) Om en överenskommelse nås vid trepartsmötet och Europaparlamentet och rådet är eniga om resultaten av 
trepartsmötet ska förlikningsförfarandet avslutas genom skriftväxling, utan att förlikningskommittén behöver 
sammanträda. 

b) Om ingen överenskommelse nås vid trepartsmötet ska förlikningskommittén sammanträda och organisera sitt 
arbete enligt de omständigheter som råder, med målet att slutföra en så stor del av beslutsprocessen som 
möjligt inom den tidsfrist på 21 dagar som anges i artikel 314.5 i EUF-fördraget. Förlikningskommittén får 
avsluta förfarandet genom skriftväxling. 

Del G. Genomförande av budgeten, betalningar och utestående åtaganden 

37. Eftersom det är nödvändigt att säkerställa en ordnad utveckling av de sammanlagda betalningsbemyndigandena i 
förhållande till åtagandebemyndigandena för att undvika att utestående åtaganden överförs från ett år till nästa på 
ett onormalt sätt, är institutionerna överens om att noga övervaka betalningsprognoserna och de utestående 
åtagandena för att minska risken för att genomförandet av unionsprogram hindras på grund av en brist på 
betalningsbemyndiganden vid den fleråriga budgetramens slut. 

I syfte att säkerställa en hanterbar betalningsnivå och betalningsprofil inom alla rubriker ska bestämmelserna om 
tillbakadragande av anslag tillämpas strikt i alla rubriker, särskilt bestämmelserna om automatiskt tillbakadragande. 

Under budgetförfarandets gång ska institutionerna sammanträda regelbundet för att tillsammans utvärdera läget 
och utsikterna för genomförandet av budgeten under det innevarande och de kommande budgetåren. Detta ska ske 
i form av interinstitutionella möten på lämplig nivå, och före dem ska kommissionen tillhandahålla en detaljerad 
lägesrapport uppdelad per fond och medlemsstat om effektuering av betalningar, överföringar och de ansökningar 
om återbetalning som mottagits samt med reviderade prognoser, i tillämpliga fall inbegripet långsiktiga prognoser. 
För att säkerställa att unionen kan fullgöra alla de ekonomiska skyldigheter som härrör från befintliga och framtida 
åtaganden under perioden 2021–2027 i enlighet med artikel 323 i EUF-fördraget ska Europaparlamentet och rådet 
analysera och diskutera kommissionens beräkningar av den nivå på betalningsbemyndigandena som krävs. 
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Del H. Samarbete om Europeiska unionens återhämtningsinstrument (4) 

38. I det enda syftet att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen kommer kommissionen att ges befogenhet att låna 
upp till 750 000 miljoner EUR i 2018 års priser på kapitalmarknaderna på unionens vägnar, varav upp till 390 000 
miljoner EUR i 2018 års priser får användas för utgifter och upp till 360 000 miljoner EUR i 2018 års priser får 
användas för att tillhandahålla lån i enlighet med artikel 5.1 i beslutet om egna medel. I enlighet med vad som 
föreskrivs i förordningen om Europeiska unionens återhämtningsinstrument utgör det belopp som ska användas 
för utgifter externa inkomster avsatta för särskilda ändamål i enlighet med artikel 21.5 i budgetförordningen. 

39. Institutionerna är överens om att Europaparlamentets och rådets roll, när de agerar i egenskap av budgetmyndighet, 
behöver stärkas i förhållande till externa inkomster avsatta för särskilda ändamål inom ramen för Europeiska 
unionens återhämtningsinstrument i syfte att säkerställa lämplig tillsyn av och delaktighet i användningen av 
sådana inkomster, inom de gränser som fastställs i förordningen om Europeiska unionens återhämtningsinstrument 
och, i förekommande fall, i den relevanta sektorsspecifika lagstiftningen. Institutionerna är också eniga om behovet 
av att säkerställa fullständig insyn och synlighet vad gäller alla medel inom ramen för Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument. 

Externa inkomster avsatta för särskilda ändamål inom ramen för Europeiska unionens återhämtningsinstrument 

40. Med tanke på behovet av att säkerställa lämplig delaktighet för Europaparlamentet och rådet i förvaltningen av 
externa inkomster avsatta för särskilda ändamål inom ramen för Europeiska unionens återhämtningsinstrument 
har institutionerna enats om det förfarande som anges i punkterna 41–46. 

41. Kommissionen kommer att tillhandahålla detaljerad information med sina utkast till beräkningar inom ramen för 
budgetförfarandet. Sådan information ska omfatta detaljerade beräkningar av åtagande- och betalningsbemyn
diganden samt av rättsliga åtaganden, uppdelade per rubrik och per program som mottar inkomster avsatta för 
särskilda ändamål enligt förordningen om Europeiska unionens återhämtningsinstrument. Kommissionen kommer 
att tillhandahålla eventuell ytterligare relevant information som Europaparlamentet eller rådet begär. 
Kommissionen kommer att till budgetförslaget bifoga ett dokument som sammanställer all relevant information 
om Europeiska unionens återhämtningsinstrument, inklusive sammanfattande tabeller med sammanställningar av 
budgetanslag och inkomster avsatta för särskilda ändamål inom ramen för Europeiska unionens återhämtningsin
strument. Det dokumentet kommer att ingå i bilagan till unionens allmänna budget om externa inkomster avsatta 
för särskilda ändamål enligt punkt 44. 

42. Kommissionen kommer att lägga fram regelbundna uppdateringar av den information som avses i punkt 41 under 
hela budgetåret och åtminstone inför varje särskilt möte enligt punkt 45. Kommissionen kommer att förse 
Europaparlamentet och rådet med relevant information i tid för att hålla meningsfulla diskussioner och 
överläggningar om motsvarande planeringsdokument, även innan kommissionen antar relevanta beslut. 

43. Institutionerna kommer att sammanträda regelbundet inom ramen för budgetförfarandet för att gemensamt 
bedöma genomförandet av externa inkomster avsatta för särskilda ändamål inom ramen för Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument, i synnerhet läget och utsikterna, och för att diskutera de årliga beräkningar som 
tillhandahålls med de respektive budgetförslagen och deras fördelning, med vederbörlig hänsyn till de 
begränsningar och villkor som fastställs i förordningen om Europeiska unionens återhämtningsinstrument och, i 
förekommande all, i den relevanta sektorsspecifika lagstiftningen. 

44. Europaparlamentet och rådet kommer att till unionens allmänna budget i form av en bilaga bifoga ett dokument 
som anger alla budgetrubriker som krediteras med inkomster avsatta för särskilda ändamål inom ramen för 
Europeiska unionens återhämtningsinstrument. Dessutom kommer de att använda budgetstrukturen för 
behandling av inkomster avsatta för särskilda ändamål inom ramen för Europeiska unionens återhämtningsin
strument, och i synnerhet budgetanmärkningarna, för att utöva vederbörlig kontroll över hur de inkomsterna 
används. I enlighet med artikel 22 i budgetförordningen kommer Europaparlamentet och rådet att i utgiftsbe
räkningen inkludera anmärkningar, inklusive anmärkningar av allmän karaktär, som anger vilka budgetrubriker 

(4) När kommissionen lägger fram ett förslag till rådsakt som grundar sig på artikel 122 i EUF-fördraget och som kan medföra betydande 
konsekvenser för budgeten är det förfarande som fastställs i den gemensamma förklaringen från Europaparlamentet, rådet och 
kommissionen av den 16 december 2020 om budgetkontroll av nya förslag som grundar sig på artikel 122 i EUF-fördraget och som 
kan medföra betydande konsekvenser för unionens budget (EUT C 444, 22.12.2020, s. 5) tillämpligt. 
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som kan krediteras med anslagen motsvarande inkomster avsatta för särskilda ändamål på grundval av 
förordningen om Europeiska unionens återhämtningsinstrument och ange relevanta belopp. Kommissionen åtar 
sig att vederbörligen beakta sådana anmärkningar när den utövar sitt ansvar för att genomföra inkomsterna avsatta 
för särskilda ändamål. 

45. Institutionerna är överens om att anordna särskilda interinstitutionella möten på lämplig nivå för att bedöma läget 
och utsikterna för externa inkomster avsatta för särskilda ändamål inom ramen för Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument. Dessa möten kommer att äga rum minst tre gånger under ett budgetår, kort tid före eller 
efter budgettrepartsmötena. Dessutom ska institutionerna sammanträda på ad hoc-basis om en institution lämnar 
en motiverad begäran. Europaparlamentet och rådet får när som helst lägga fram skriftliga synpunkter om 
genomförandet av externa inkomster avsatta för särskilda ändamål. Kommissionen åtar sig att vederbörligen beakta 
eventuella anmärkningar och förslag från Europaparlamentet och rådet. Under dessa möten får betydande 
avvikelser i utgifterna inom ramen för Europeiska unionens återhämtningsinstrument tas upp, i linje med punkt 46. 

46. Kommissionen ska tillhandahålla detaljerad information om eventuella avvikelser från sina ursprungliga prognoser 
före ett sådant särskilt interinstitutionellt möte som avses i punkt 45 och på ad hoc-basis vid en betydande 
avvikelse. En avvikelse från beräknade utgifter för Europeiska unionens återhämtningsinstrument är betydande om 
utgiften avviker från prognosen för ett visst budgetår och för ett visst program med mer än 10 %. Vid betydande 
avvikelser från de ursprungliga prognoserna kommer institutionerna att diskutera frågan om antingen Europapar
lamentet eller rådet begär detta inom två veckor efter underrättelsen om en sådan betydande avvikelse. 
Institutionerna kommer att göra en gemensam bedömning av frågan i syfte att finna en gemensam grund inom tre 
veckor från begäran om ett möte. Kommissionen kommer att ta största möjliga hänsyn till eventuella mottagna 
synpunkter. Kommissionen åtar sig att inte fatta något beslut förrän överläggningarna har avslutats eller perioden 
på tre veckor har löpt ut. I det sistnämnda fallet ska kommissionen vederbörligen motivera sitt beslut. I brådskande 
fall får institutionerna enas om att förkorta tidsfristerna med en vecka. 

Lån som tillhandahålls inom ramen för Europeiska unionens återhämtningsinstrument 

47. För att säkerställa fullständig information samt insyn och synlighet när det gäller lånedelen av Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument kommer kommissionen att tillsammans med sina utkast till beräkningar tillhandahålla 
detaljerad information om de lån som tillhandahålls medlemsstaterna inom ramen för Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument, och därvid fästa särskild uppmärksamhet vid känslig information, som är skyddad. 

48. Information om lån inom ramen för Europeiska unionens återhämtningsinstrument kommer att visas i budgeten i 
enlighet med kraven i artikel 52.1 d i budgetförordningen och kommer även att omfatta den bilaga som avses i led 
iii i den punkten.   
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BILAGA II 

INTERINSTITUTIONELLT SAMARBETE OM EN FÄRDPLAN FÖR INFÖRANDET AV NYA EGNA MEDEL 

Ingress 

A. Institutionerna är fast beslutna att samarbeta lojalt och öppet samt arbeta för att genomföra en färdplan för 
införandet av nya egna medel under tiden för den fleråriga budgetramen 2021–2027. 

B. Institutionerna erkänner betydelsen av sammanhanget för Europeiska unionens återhämtningsinstrument, i 
vilket de nya egna medlen bör införas. 

C. I det enda syftet att hantera konsekvenserna av covid-19-krisen kommer kommissionen i enlighet med 
artikel 5.1 i beslutet om egna medel att ges befogenhet att låna upp medel på kapitalmarknaderna på unionens 
vägnar upp till 750 000 miljoner EUR i 2018 års priser, varav upp till 390 000 miljoner EUR i 2018 års priser 
får användas för utgifter i enlighet med artikel 5.1 b i det beslutet. 

D. Återbetalningen av kapitalbeloppet för sådana medel som ska användas för utgifter inom ramen för Europeiska 
unionens återhämtningsinstrument och den dithörande upplupna räntan kommer att behöva finansieras 
genom unionens allmänna budget, inbegripet genom tillräckliga inkomster från de nya egna medel som införs 
efter 2021. Alla dithörande skulder kommer att vara helt och hållet återbetalda senast den 31 december 2058 i 
enlighet med artikel 5.2 andra stycket i beslutet om egna medel. De årliga belopp som ska betalas kommer att 
bero på löptiderna för de utgivna obligationerna och återbetalningsstrategin, samtidigt som gränsen för 
återbetalning av kapitalbeloppet för de medel som avses i tredje stycket i den punkten respekteras; denna gräns 
är fastställd till 7,5 % av det maximibelopp som ska användas för de utgifter som avses i artikel 5.1 b i det 
beslutet. 

E. Utgifterna från unionens budget i samband med återbetalningen av Europeiska unionens återhämtningsin
strument bör inte leda till en otillbörlig minskning av programutgifter eller investeringsinstrument inom den 
fleråriga budgetramen. Det är också önskvärt att begränsa ökningarna av de BNI-baserade egna medlen för 
medlemsstaterna. 

F. Därför, och för att öka trovärdigheten och hållbarheten för återbetalningsplanen för Europeiska unionens 
återhämtningsinstrument, kommer institutionerna att arbeta för ett införande av tillräckliga nya egna medel i 
syfte att täcka ett belopp som motsvarar de förväntade utgifterna i samband med återbetalningen. I enlighet 
med universalitetsprincipen innebär inte detta att några särskilda egna medel öronmärks eller avsätts för att 
täcka en viss typ av utgifter. 

G. Institutionerna konstaterar att införandet av en korg med nya egna medel bör stödja den lämpliga 
finansieringen av unionens utgifter inom den fleråriga budgetramen, samtidigt som andelen nationella BNI- 
baserade bidrag i finansieringen av unionens årliga budget minskas. En diversifiering av inkomstkällorna kan i 
sin tur göra det lättare att uppnå en bättre inriktning av utgifterna på unionsnivå på prioriterade områden och 
på gemensamma kollektiva nyttigheter med stora effektivitetsvinster jämfört med nationella utgifter. 

H. Därför bör nya egna medel anpassas till unionens politiska mål och stödja unionens prioriteringar, såsom den 
europeiska gröna given och ett Europa rustat för den digitala tidsåldern, samt bidra till rättvis beskattning och 
en förstärkning av kampen mot skattebedrägerier och skatteundandragande. 

I. Institutionerna är eniga om att nya egna medel företrädesvis bör skapas på ett sätt som gör det möjligt att 
generera ”nya pengar”. Samtidigt strävar de efter att minska byråkratin och bördan för företag, i synnerhet små 
och medelstora företag, och för medborgare. 

J. Nya egna medel bör uppfylla kriterierna enkelhet, insyn, förutsägbarhet och rättvisa. Beräkningen, överföringen 
och kontrollen av de nya egna medlen bör inte leda till en alltför stor administrativ börda för unionens 
institutioner och de nationella förvaltningarna. 

K. Med tanke på de omfattande förfarandemässiga kraven för införandet av nya egna medel är institutionerna 
överens om att den nödvändiga reformen av systemet för egna medel bör uppnås genom ett begränsat antal 
revideringar av beslutet om egna medel. 
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L. Institutionerna är därför överens om att samarbeta under perioden 2021–2027 på grundval av principerna i 
denna bilaga för att nya egna medel ska kunna införas i linje med den färdplan som anges i del B och de däri 
angivna datumen. 

M. Institutionerna erkänner också vikten av verktygen för bättre lagstiftning, i enlighet med vad som fastställs i det 
interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning (1), i synnerhet konsekvensbedömningen. 

Del A. Principer för genomförandet 

1. Kommissionen kommer att lägga fram nödvändiga lagstiftningsförslag om nya egna medel och om sådana 
potentiella andra nya egna medel som avses i punkt 10 i enlighet med principerna om bättre lagstiftning. Den 
kommer i detta sammanhang att ta vederbörlig hänsyn till Europaparlamentets och till rådets synpunkter. 
Lagstiftningsförslagen kommer att åtföljas av den relevanta genomförandelagstiftningen om egna medel. 

2. Institutionerna är överens om följande vägledande principer för införandet av en korg med nya egna medel: 

a) Genom nya egna medel anskaffas ett belopp som är tillräckligt för att täcka nivån på de sammanlagda 
förväntade utgifterna för återbetalningen av kapitalbeloppet och räntorna på de medel som lånas upp för att 
användas till de utgifter som avses i artikel 5.1 b i beslutet om egna medel, samtidigt som universalitetsprincipen 
respekteras. Inkomster från egna medel som överstiger återbetalningsbehoven ska fortsätta att finansiera 
unionens budget som allmänna inkomster i enlighet med universalitetsprincipen. 

b) Utgifter som täcker finansieringskostnaderna för Europeiska unionens återhämtningsinstrument ska ta sikte på 
att inte minska utgifter för unionens program och fonder. 

c) Egna medel anpassas till unionens prioriteringar, såsom kampen mot klimatförändringarna, den cirkulära 
ekonomin och ett Europa rustat för den digitala tidsåldern, och bidrar till rättvis beskattning och till att 
förstärka kampen mot skattebedrägerier och skatteundandragande. 

d) Kriterierna enkelhet, insyn och rättvisa respekteras. 

e) Stabilitet och förutsägbarhet för inkomstflödet säkerställs. 

f) Den leder inte till en alltför stor administrativ börda för unionens institutioner och de nationella 
förvaltningarna. 

g) ”Nya” inkomster genereras företrädesvis. 

h) Samtidigt eftersträvas en minskning av byråkratin och bördan för företag, i synnerhet små och medelstora 
företag, och för medborgare. 

3. Europaparlamentet och rådet kommer utan onödigt dröjsmål att analysera, diskutera och gå vidare med de 
lagstiftningsförslag som avses i punkt 1 i enlighet med sina interna förfaranden i syfte att underlätta ett snabbt 
beslut. Efter det att kommissionen har lagt fram sina förslag kommer ledamöter av Europaparlamentet och 
företrädare för rådet inom ramen för sina överläggningar att sammanträda i närvaro av kommissionens företrädare 
för att informera varandra om läget inom respektive institution. Dessutom kommer institutionerna att inleda en 
regelbunden dialog för att bedöma framstegen med färdplanen. 

Del B. Färdplanen för införandet av nya egna medel 

Steg 1: 2021 

4. Som ett första steg kommer nya egna medel att införas för att tillämpas från och med den 1 januari 2021, bestående 
av en andel inkomster från nationella bidrag beräknade utifrån vikten av icke-materialåtervunnet plastförpack
ningsavfall i enlighet med beslutet om egna medel. Det beslutet ska enligt planerna träda i kraft i januari 2021, 
med förbehåll för medlemsstaternas godkännande i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser. 

(1) Interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen av den 13 april 2016 om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1). 
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5. Kommissionen kommer att intensifiera sitt arbete och, till följd av de konsekvensbedömningar som inleddes 2020, 
lägga fram förslag om en mekanism för koldioxidjustering vid gränserna och om en digital avgift samt ett åtföljande 
förslag om att införa nya egna medel på denna grundval senast i juni 2021 med sikte på att de ska kunna införas 
senast den 1 januari 2023. 

6. Kommissionen kommer att se över EU:s utsläppshandelssystem under våren 2021, inklusive en eventuell 
utvidgning av det systemet till luft- och sjöfart. Den kommer att föreslå egna medel baserade på EU:s utsläppshan
delssystem senast i juni 2021. 

7. Institutionerna är eniga om att mekanismen för koldioxidjustering vid gränserna och EU:s utsläppshandelssystem är 
tematiskt sammankopplade och att det därför är motiverat att diskutera dem i samma anda. 

Steg 2: 2022 och 2023 

8. Med iakttagande av de tillämpliga förfarandena enligt fördragen och med förbehåll för medlemsstaternas 
godkännande i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser planeras dessa nya egna medel införas 
senast den 1 januari 2023. 

9. Rådet kommer att överlägga om dessa nya egna medel senast den 1 juli 2022 med sikte på att de ska kunna införas 
senast den 1 januari 2023. 

Steg 3: 2024–2026 

10. På grundval av konsekvensbedömningar kommer kommissionen att föreslå ytterligare nya egna medel, som skulle 
kunna omfatta en skatt på finansiella transaktioner och ett finansiellt bidrag kopplat till företagssektorn eller en ny 
gemensam bolagsskattebas. Kommissionen ska sträva efter att lägga fram ett förslag senast i juni 2024. 

11. Med iakttagande av de tillämpliga förfarandena enligt fördragen och med förbehåll för medlemsstaternas 
godkännande i enlighet med deras respektive konstitutionella bestämmelser planeras sådana ytterligare egna medel 
införas senast den 1 januari 2026. 

12. Rådet kommer att överlägga om dessa nya egna medel senast den 1 juli 2025 med sikte på att de ska kunna införas 
senast den 1 januari 2026.   
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II

(Meddelanden)

INTERINSTITUTIONELLA AVTAL

EUROPAPARLAMENTET

KOMMISSIONEN

Överenskommelse mellan Europaparlamentet och Kommissionen om tillämpningsföreskrifter till
rådets beslut 1999/468/EG, om de förfaranden som ska tillämpas vid utövandet av kommissionens

genomförandebefogenheter, ändrat genom beslut 2006/512/EG

(2008/C 143/01)

Information till Europaparlamentet

1. Enligt artikel 7.3 i beslut 1999/468/EG (1) ska Europaparlamentet regelbundet informeras av kommis-
sionen om kommittéförfarandena på sätt som säkerställer öppenhet och effektivitet i systemet för infor-
mationsöverföring och identifiering av den information som lämnats och de olika etapperna i förfa-
randet. Europaparlamentet ska därför samtidigt som kommittémedlemmarna och på samma villkor få
de förslag till dagordning för mötena och de förslag om genomförandeåtgärder som läggs fram för dessa
kommittéer (2) i enlighet med grundläggande rättsakter som antagits enligt förfarandet i artikel 251 i
EG-fördraget, och även få information om resultat av omröstningar, sammanfattningar av möten och
förteckningar över de myndigheter som medlemsstaternas företrädare tillhör.

Register

2. Kommissionen ska upprätta ett register över alla handlingar som sänts till Europaparlamentet (3).
Europaparlamentet ska få direkt tillgång till detta register. I enlighet med artikel 7.5 i beslut
1999/468/EG ska hänvisningar till alla handlingar som sänts till Europaparlamentet offentliggöras.

3. I överensstämmelse med de åtaganden som kommissionen har gjort i sitt uttalande om artikel 7.3 i
beslut 1999/468/EG (4), och så snart de tekniska förutsättningarna finns, ska det register som avses i
punkt 2 göra det möjligt att

— tydligt identifiera de handlingar som är föremål för samma förfarande och eventuella ändringar av
genomförandeåtgärden vid varje etapp i förfarandet,

— ange etappen i förfarandet samt tidsplanen,

— tydligt skilja mellan å ena sidan de förslag till åtgärder som mottagits av Europaparlamentet
samtidigt med kommittémedlemmarna i enlighet med rätten till information och å andra sidan det
slutliga förslag efter kommitténs yttrande som överlämnas till Europaparlamentet,

10.6.2008 C 143/1Europeiska unionens officiella tidningSV

(1) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23. Beslut ändrat genom beslut 2006/512/EG (EUT L 200, 22.7.2006, s. 11).
(2) Ordet ”kommitté” ska i denna överenskommelse genomgående anses syfta på de kommittéer som inrättas i enlighet med

beslut 1999/468/EG.
(3) Måldatum för upprättande av registret är den 31mars 2008.
(4) EUT C 171, 22.7.2006, s. 21.
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— tydligt identifiera de eventuella ändringar som gjorts i förhållande till handlingar som redan över-
lämnats till Europaparlamentet.

4. Om Europaparlamentet och kommissionen efter en övergångsperiod som börjar löpa när denna över-
enskommelse träder i kraft drar slutsatsen att systemet är klart att tas i bruk och fungerar tillfredsstäl-
lande, ska översändandet av handlingar till Europaparlamentet ske elektroniskt med en länk till det
register som avses i punkt 2. Detta beslut ska fattas genom en skriftväxling mellan ordförandena för de
båda institutionerna. Under övergångsperioden ska handlingarna översändas till Europaparlamentet som
ett bifogat dokument till ett e-postmeddelande.

5. Kommissionen åtar sig dessutom att, för kännedom och på begäran från det behöriga utskottet, till
Europaparlamentet översända särskilda förslag till genomförandeåtgärder i de fall där de grundläggande
rättsakterna, trots att de inte antagits inom ramen för förfarandet i artikel 251 i fördraget, är av särskild
betydelse för Europaparlamentet. Dessa åtgärder ska upptas i det register som avses i punkt 2, och
Europaparlamentet ska underrättas när detta sker.

6. Utöver de sammanfattningar som avses i punkt 1 kan Europaparlamentet begära att få tillgång till
protokollen från kommittéernas möten (1). Kommissionen kommer att behandla varje begäran indivi-
duellt i enlighet med de sekretessregler som fastställs i bilaga 1 till ramavtalet om förbindelserna mellan
Europaparlamentet och kommissionen (2).

Sekretessbelagda handlingar

7. Sekretessbelagda handlingar ska behandlas i enlighet med de olika institutionernas interna administra-
tiva förfaranden så att alla nödvändiga garantier ges.

Europaparlamentets resolutioner i enlighet med artikel 8 i beslut 1999/468/EG

8. I enlighet med artikel 8 i beslut 1999/468/EG kan Europaparlamentet genom en motiverad resolution
ange att ett förslag till åtgärder för att genomföra en grundläggande rättsakt som antagits i enlighet med
förfarandet i artikel 251 i fördraget överskrider de genomförandebefogenheter som avses i den grundläg-
gande rättsakten.

9. Europaparlamentet ska anta en sådan motiverad resolution i enlighet med sin arbetsordning och har en
månad på sig att göra detta efter det att ett slutgiltigt förslag till genomförandeåtgärder har mottagits i
de språkversioner som lagts fram för medlemmarna i den berörda kommittén.

10. Europaparlamentet och kommissionen är överens om att det är lämpligt att fastställa en kortare perma-
nent tidsfrist för vissa typer av brådskande genomförandeåtgärder om vilka ett beslut måste fattas inom
en kortare tidsfrist för att säkerställa en god förvaltning. Detta gäller framför allt för vissa former av
åtgärder som rör externa åtgärder såsom humanitärt bistånd och katastrofbistånd, skydd av säkerhet
och hälsa, transportsäkerhet och undantag från reglerna om offentlig upphandling. De berörda åtgärds-
typerna och de tillämpliga tidsfristerna ska fastställas i en överenskommelse mellan kommissionsleda-
moten och ordföranden för det behöriga utskottet. Denna överenskommelse kan när som helst
upphävas av endera parten.

11. Utan att det påverkar de fall som avses i punkt 10 ska en kortare tidsfrist fastställas i brådskande fall
samt med avseende på åtgärder rörande löpande förvaltning och åtgärder som har en begränsad giltig-
hetstid. Denna tidsfrist kan vara mycket kort i ytterst brådskande fall, särskilt på grund av folkhälsoskäl.
Den behöriga kommissionsledamoten ska fastställa en lämplig tidsfrist och ange skälen för denna.
Europaparlamentet kan i sådana fall använda sig av ett förfarande genom vilket tillämpningen av
artikel 8 i beslut 1999/468/EG delegeras till det behöriga utskottet, som kan skicka ett svar till kommis-
sionen inom den fastställda tidsfristen.

10.6.2008C 143/2 Europeiska unionens officiella tidningSV

(1) Se domen av den 19 juli 1999 från Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt i mål T-188/97 Rothmans mot kommis-
sionen, REG 1999, s. II-2463.

(2) EGT C 121, 24.4.2001, s. 122.
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12. Så snart kommissionens avdelningar förutser att åtgärdsförslag som omfattas av punkterna 10 och 11
kan behöva överlämnas till en kommitté ska de informellt förvarna det eller de behöriga utskottens
sekretariat om detta. Så snart inledande åtgärdsförslag har översänts till kommittémedlemmarna ska
kommissionens avdelningar underrätta utskottets/utskottens sekretariat om hur angelägna förslagen är
och om de tidsfrister som ska tillämpas när det slutgiltiga förslaget har överlämnats.

13. Efter det att Europaparlamentet antagit en resolution som avses i punkt 8 eller avgett ett svar enligt
punkt 11 ska den behöriga kommissionsledamoten informera parlamentet eller, i förekommande fall,
det behöriga utskottet om de åtgärder som kommissionen avser att vidta till följd av resolutionen eller
svaret.

14. Uppgifter i enlighet med punkterna 10–13 ska föras in i registret.

Föreskrivande förfarande med kontroll

15. När det föreskrivande förfarandet med kontroll är tillämpligt, och efter omröstningen i kommittén, ska
kommissionen informera Europaparlamentet om de tidsfrister som ska tillämpas. Om inte annat sägs i
punkt 16 ska dessa tidsfrister börja löpa först när Europaparlamentet har mottagit alla språkversioner.

16. När kortare tidsfrister tillämpas (artikel 5a.5 b i beslut 1999/468/EG) och i brådskande fall (artikel 5a.6
i beslut 1999/468/EG) ska tidsfristen börja löpa den dag då Europaparlamentet mottar det slutliga
förslaget till genomförandeåtgärder i de språkversioner som översänts till utskottsledamöterna, om inte
utskottets ordförande har något att invända. Under alla omständigheter ska kommissionen sträva efter
att översända alla språkversioner till Europaparlamentet så snart som möjligt. Så snart kommissionens
avdelningar förutser att åtgärdsförslag som omfattas av artikel 5a.5 b eller 5a.6 kan behöva överlämnas
till ett utskott ska de informellt förvarna sekretariatet för det eller de behöriga utskotten.

Finansiella tjänster

17. I enlighet med sitt uttalande om artikel 7.3 i beslut 1999/468/EG åtar sig kommissionen att när det
gäller finansiella tjänster

— se till att den kommissionstjänsteman som är ordförande vid ett kommittémöte informerar
Europaparlamentet, på dess begäran och efter varje möte, angående de förda diskussionerna om de
förslag till genomförandeåtgärder som överlämnats till kommittén,

— besvara eventuella frågor, muntligen eller skriftligen, angående de förda diskussionerna om de
förslag till genomförandeåtgärder som överlämnats till kommittén.

Kommissionen ska även se till att de åtaganden som gjordes vid parlamentets plenarsammanträde den
5 februari 2002 (1) och som upprepades vid plenarsammanträdet den 31 mars 2004 (2) liksom de
åtaganden som avsågs i punkterna 1–7 i skrivelsen av den 2 oktober 2001 (3) från kommissionsledamot
Bolkestein till ordföranden för Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor respekteras
såvitt avser hela sektorn för finansiella tjänster (som bland annat omfattar värdepapper, banker, försäk-
ringar, pensioner och redovisning).

Kalender över parlamentets arbete

18. Utom i de fall då kortare tidsfrister är tillämpliga eller i brådskande fall ska kommissionen ta hänsyn till
Europaparlamentets lediga perioder (vinter, sommar och val till Europaparlamentet) när den översänder
förslag till genomförandeåtgärder enligt detta avtal, så att parlamentet får möjlighet att tillvarata sina
rättigheter inom de tidsfrister som anges i beslut 19999/468/EG och i detta avtal.

10.6.2008 C 143/3Europeiska unionens officiella tidningSV

(1) EGT C 284 E, 21.11.2002, s. 19.
(2) EUT C 103 E, 29.4.2004, s. 446 och det fullständiga förhandlingsreferatet från parlamentets plenarsammanträde den

31mars 2004, under ”Omröstning”.
(3) EGT C 284 E, 21.11.2002, s. 83.
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Samarbete mellan Europaparlamentet och kommissionen

19. De båda institutionerna förklarar sig beredda att hjälpa varandra för att säkerställa ett heltäckande
samarbete i samband med särskilda genomförandeåtgärder. För detta ändamål ska lämpliga kontakter
upprättas på förvaltningsnivå.

Tidigare avtal

20. Den överenskommelse som 2000 ingicks mellan Europaparlamentet och kommissionen om tillämp-
ningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG (1) ersätts härmed. Europaparlamentet och kommis-
sionen anser att för deras vidkommande är följande avtal inte längre gällande och således utan verkan:
Plumbs och Delors avtal från 1988, Samlands och Williamsons avtal från 1996 samt modus vivendi
från 1994 (2).

Utfärdad i Bryssel den 3 juni 2008.

På Europaparlamentets vägnar
Hans-Gert PÖTTERING

Ordförande

På Europeiska gemenskapernas kommissions vägnar
José Manuel DURÃO BARROSO

Ordförande

10.6.2008C 143/4 Europeiska unionens officiella tidningSV

(1) EGT L 256, 10.10.2000, s. 19.
(2) EGT C 102, 4.4.1996, s. 1.
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) nr 182/2011 

av den 16 februari 2011 

om fastställande av allmänna regler och principer för medlemsstaternas kontroll av kommissionens 
utövande av sina genomförandebefogenheter 

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR 
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING 

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions
sätt, särskilt artikel 291.3, 

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, 

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de natio
nella parlamenten, 

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet ( 1 ), och 

av följande skäl: 

(1) När det krävs enhetliga villkor för genomförande av 
unionens rättsligt bindande akter, ska kommissionen el
ler, i särskilda vederbörligen motiverade fall och i de fall 
som anges i artiklarna 24 och 26 i fördraget om Euro
peiska unionen, rådet tilldelas genomförandebefogenheter 
genom dessa akter (nedan kallade grundläggande akter). 

(2) Det är upp till lagstiftaren att med avseende på varje 
enskild grundläggande akt besluta, med full respekt för 
de kriterier som anges i fördraget om Europeiska unio
nens funktionssätt (EUF-fördraget), huruvida kommissio
nen ska tilldelas genomförandebefogenheter i enlighet 
med artikel 291.2 i EUF-fördraget. 

(3) Hittills har kommissionens utövande av sina genom
förandebefogenheter reglerats genom rådets beslut 
1999/468/EG ( 2 ). 

(4) Enligt EUF-fördraget åläggs nu Europaparlamentet och 
rådet att fastställa allmänna regler och principer för med
lemsstaternas kontroll av kommissionens utövande av 
sina genomförandebefogenheter. 

(5) Det är nödvändigt att säkerställa att förfarandena för 
denna kontroll är tydliga, effektiva och står i proportion 
till den typ av genomförandeakt det gäller, och att de 
återspeglar de institutionella kraven i EUF-fördraget samt 
erfarenheterna av och den gängse praxis som följts vid 
genomförandet av beslut 1999/468/EG. 

(6) I de grundläggande akter enligt vilka det krävs att med
lemsstaterna kontrollerar kommissionens antagande av 
genomförandeakter är det lämpligt att i detta syfte inrätta 
kommittéer sammansatta av företrädarna för medlems
staterna och med kommissionen som ordförande. 

(7) Vid behov bör kontrollmekanismen inbegripa ett hän
skjutande till en omprövningskommitté, som bör sam
manträda på lämplig nivå. 

(8) I förenklingssyfte bör kommissionen utöva sina genom
förandebefogenheter i enlighet med ett av endast två för
faranden, nämligen det rådgivande förfarandet eller 
granskningsförfarandet. 

(9) Av ytterligare förenklingsskäl bör gemensamma förfaran
deregler gälla för kommittéerna, däribland centrala be
stämmelser för hur kommittéerna ska arbeta och om 
möjligheten att avge ett yttrande genom skriftligt för
farande. 

(10) Det bör fastställas kriterier för att avgöra vilket förfarande 
som ska användas vid kommissionens antagande av ge
nomförandeakter. För att skapa större konsekvens bör 
förfarandekraven stå i proportion till den typ av genom
förandeakter som ska antas och deras verkan. 

(11) Granskningsförfarandet bör i synnerhet tillämpas på an
tagande av akter med allmän räckvidd som syftar till att 
genomföra grundläggande rättsakter och särskilda ge
nomförandeakter som kan få betydande konsekvenser. 
Det förfarandet bör säkerställa att genomförandeakter 
inte kan antas av kommissionen om de inte överensstäm
mer med kommitténs yttrande, utom vid mycket excep
tionella omständigheter då de kan tillämpas under en 
begränsad tid. Förfarandet bör också säkerställa att kom
missionen har möjlighet att se över utkasten till genom
förandeakter i de fall då kommittén inte avger något 
yttrande, med beaktande av de åsikter som framförts i 
kommittén. 

(12) Under förutsättning att den grundläggande akten tilldelar 
kommissionen genomförandebefogenheter som rör pro
gram som har betydande budgetkonsekvenser eller som 
riktas till tredjeländer, bör granskningsförfarandet tilläm
pas.

SV 28.2.2011 Europeiska unionens officiella tidning L 55/13 

( 1 ) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 december 2010 (ännu ej 
offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 14 februari 2011. 

( 2 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.
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(13) Ordföranden för en kommitté bör sträva efter att finna 
lösningar som vinner största möjliga stöd inom kommit
tén eller omprövningskommittén och bör förklara på 
vilket sätt diskussionerna och förslagen till ändringar 
har beaktats. I detta syfte bör kommissionen ägna särskilt 
stor uppmärksamhet åt de åsikter som framförs inom 
kommittén eller omprövningskommittén angående utkast 
till slutgiltiga antidumpnings- eller utjämningsåtgärder. 

(14) När kommissionen överväger att anta andra utkast till 
genomförandeakter som rör särskilt känsliga sektorer, 
till exempel beskattning, konsumenthälsa, livsmedels
säkerhet och miljöskydd, kommer den, i strävan efter 
att finna en välavvägd lösning, i möjligaste mån agera 
på ett sådant sätt att man undviker att gå emot en do
minerande ståndpunkt som kan uppstå inom ompröv
ningskommittén och som ifrågasätter en genomförande
akts lämplighet. 

(15) Det rådgivande förfarandet bör som allmän regel tilläm
pas i alla andra fall eller då detta anses vara det lämpli
gaste. 

(16) Det bör vara möjligt att, när detta föreskrivs i en grund
läggande akt, anta genomförandeakter för omedelbar till
lämpning då detta är motiverat av tvingande skäl till 
skyndsamhet. 

(17) Europaparlamentet och rådet bör skyndsamt och regel
bundet informeras om kommittéernas arbete. 

(18) Endera Europaparlamentet eller rådet bör när som helst 
kunna meddela kommissionen att de anser att ett utkast 
till genomförandeakt överskrider de genomförandebefo
genheter som anges i den grundläggande akten, med 
hänsyn till att de har rätt att granska unionsakters lagen
lighet. 

(19) Det bör säkerställas att allmänheten har tillgång till infor
mation om kommittéernas arbete i enlighet med Euro
paparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 
av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Eu
ropaparlamentets, rådets och kommissionens hand
lingar ( 1 ). 

(20) Kommissionen bör föra ett register med information om 
kommittéernas arbete. Följaktligen bör de regler om 
skydd av hemligstämplade handlingar som gäller för 
kommissionen även gälla användningen av detta register. 

(21) Beslut 1999/468/EG bör upphävas. För att säkerställa en 
smidig övergång mellan systemet enligt beslut 

1999/468/EG och det system som föreskrivs genom 
denna förordning bör alla hänvisningar i befintlig lag- 
stiftning till de förfaranden som föreskrivs i det beslutet, 
med undantag av hänvisningar till det föreskrivande för
farandet med kontroll enligt artikel 5a, anses som hänvis
ningar till de motsvarande förfaranden som föreskrivs i 
denna förordning. Artikel 5a i beslut 1999/468/EG bör 
provisoriskt fortsätta att gälla med avseende på befintliga 
grundläggande akter som hänvisar till den artikeln. 

(22) Denna förordning påverkar inte kommissionens befogen
heter enligt EUF-fördraget avseende genomförandet av 
konkurrensbestämmelserna. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Syfte 

I denna förordning fastställs de allmänna regler och principer 
som styr de mekanismer som tillämpas när det i en rättsligt 
bindande unionsakt (nedan kallad grundläggande akt) fastställs att 
enhetliga genomförandevillkor är nödvändiga och det krävs att 
kommissionens antagande av genomförandeakter kontrolleras 
av medlemsstaterna. 

Artikel 2 

Val av förfarande 

1. I en grundläggande akt får föreskrivas att det rådgivande 
förfarandet eller granskningsförfarandet ska tillämpas, med hän
syn till den nödvändiga genomförandeaktens art eller verkan. 

2. Granskningsförfarandet ska särskilt tillämpas vid anta
gande av 

a) genomförandeakter med allmän räckvidd, 

b) andra genomförandeakter med anknytning till 

i) program som får betydande konsekvenser, 

ii) den gemensamma jordbrukspolitiken och den gemen
samma fiskeripolitiken, 

iii) miljö, säkerhet eller skydd av människors, djurs eller 
växters hälsa eller säkerhet, 

iv) den gemensamma handelspolitiken, 

v) beskattning.

SV L 55/14 Europeiska unionens officiella tidning 28.2.2011 
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3. Det rådgivande förfarandet ska som allmän regel tillämpas 
vid antagandet av genomförandeakter som inte omfattas av 
punkt 2. Det rådgivande förfarandet får dock i vederbörligen 
motiverade fall tillämpas vid antagandet av sådana genomföran
deakter som avses i punkt 2. 

Artikel 3 

Gemensamma bestämmelser 

1. De gemensamma bestämmelserna i denna artikel ska till
lämpas på alla de förfaranden som avses i artiklarna 4–8. 

2. Kommissionen ska biträdas av en kommitté som ska bestå 
av företrädare för medlemsstaterna. Kommittén ska ha en före
trädare för kommissionen som ordförande. Ordföranden har 
inte rösträtt i kommittén. 

3. Ordföranden ska förelägga kommittén utkastet till den 
genomförandeakt som ska antas av kommissionen. 

Utom i vederbörligen motiverade fall ska ordföranden kalla till 
möte tidigast 14 dagar efter det att utkastet till genomförande
akt och utkastet till dagordning översänts till kommittén. Kom
mittén ska yttra sig över utkastet till genomförandeakt inom en 
tidsfrist som ordföranden får fastställa med hänsyn till hur 
brådskande frågan är. Tidsfristerna ska vara proportionella och 
ge kommittéledamöterna faktisk möjlighet att i god tid granska 
utkastet till genomförandeakt och framföra sina åsikter. 

4. Så länge kommittén inte yttrat sig får varje kommittéleda
mot föreslå ändringar och ordföranden får lägga fram ändrade 
versioner av utkastet till genomförandeakt. 

Ordföranden ska sträva efter att finna lösningar som vinner 
största möjliga stöd inom kommittén. Ordföranden ska infor
mera kommittén om det sätt på vilket diskussionerna och för
slagen till ändringar har beaktats, särskilt vad gäller de förslag 
som har ett brett stöd inom kommittén. 

5. Ordföranden får i vederbörligen motiverade fall inhämta 
kommitténs yttrande genom skriftligt förfarande. Ordföranden 
ska tillsända kommitténs ledamöter utkastet till genomförande
akt och fastställa en tidsfrist för att avge ett yttrande med 
hänsyn till hur brådskande frågan är. En ledamot i kommittén 
som inte invänder mot förslaget till genomförandeakt eller som 
inte uttryckligen avstår från att rösta om en sådan akt innan 
tidsfristen löpt ut ska anses ha gett sitt underförstådda samtycke 
till utkastet till genomförandeakt. 

Om inte annat fastställs i den grundläggande akten ska det 
skriftliga förfarandet avslutas utan resultat om ordföranden så 
beslutar eller en kommittéledamot så begär inom den tidsfrist 
som avses i det första stycket. I det fallet ska ordföranden kalla 
till ett kommittémöte inom skälig tid. 

6. Kommitténs yttrande ska protokollföras. Kommittéleda
möterna ska ha rätt att begära att få sina ståndpunkter tagna 
till protokollet. Ordföranden ska utan dröjsmål skicka protokol
let till kommittéledamöterna. 

7. I tillämpliga fall ska kontrollmekanismen inbegripa ett 
hänskjutande till en omprövningskommitté. 

Omprövningskommittén ska, på förslag från kommissionen, 
anta sin egen arbetsordning med enkel majoritet av sina leda
möter. 

Vid hänskjutande till omprövningskommittén ska denna, utom i 
vederbörligen motiverade fall, sammanträda tidigast 14 dagar 
och senast sex veckor efter dagen för hänskjutande. Utan att 
det påverkar tillämpningen av punkt 3 ska omprövningskom
mittén lämna sitt yttrande inom två månader efter dagen för 
hänskjutande. 

Omprövningskommittén ska ha en företrädare för kommissio
nen som ordförande. 

Ordföranden ska fastställa datumet för omprövningskommitténs 
möte i nära samarbete med kommitténs ledamöter, så att med
lemsstaterna och kommissionen ges möjlighet att säkerställa att 
de är representerade på lämplig nivå. Senast den 1 april 2011 
ska kommissionen sammankalla det första mötet i ompröv
ningskommittén, varvid kommitténs arbetsordning ska antas. 

Artikel 4 

Det rådgivande förfarandet 

1. När det rådgivande förfarandet tillämpas ska kommittén 
avge sitt yttrande, om nödvändigt genom omröstning. Vid om
röstning i kommittén ska yttrandet avges med enkel majoritet 
av dess ledamöter. 

2. Kommissionen ska besluta om det utkast till genomföran
deakt som ska antas och därvid ta största hänsyn till slutsat
serna av diskussionerna i kommittén och till det avgivna ytt
randet. 

Artikel 5 

Granskningsförfarandet 

1. När granskningsförfarandet tillämpas ska kommittén yttra 
sig med den majoritet som anges i artikel 16.4 och 16.5 i 
fördraget om Europeiska unionen och i tillämpliga fall 
artikel 238.3 i EUF-fördraget, när det gäller akter som ska antas 
på förslag från kommissionen. Rösterna från medlemsstaternas 
företrädare i kommittén ska viktas på det sätt som anges i de 
artiklarna. 

2. Om kommittén avger ett positivt yttrande ska kommis
sionen anta utkastet till genomförandeakt.
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3. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 ska kom
missionen inte anta utkastet till genomförandeakt om kommit
tén avger ett negativt yttrande. I de fall där en genomförandeakt 
anses vara nödvändig får ordföranden antingen förelägga 
samma kommitté en ändrad version av utkastet till genom
förandeakt inom två månader efter avgivandet av det negativa 
yttrandet, eller förelägga omprövningskommittén utkastet till 
genomförandeakt inom en månad efter avgivandet för ytterli
gare överläggningar 

4. Om inget yttrande avges får kommissionen anta utkastet 
till genomförandeakt, utom i de fall som anges i andra stycket. 
Om kommissionen inte antar utkastet till genomförandeakt får 
ordföranden förelägga kommittén en ändrad version av denna 
akt. 

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 7 ska kommis
sionen inte anta utkastet till genomförandeakt om 

a) akten avser beskattning, finansiella tjänster, skydd av männi
skors, djurs eller växters hälsa eller säkerhet, eller slutgiltiga 
multilaterala skyddsåtgärder, 

b) det i den grundläggande akten föreskrivs att åtgärderna inte 
får antas om inget yttrande avges, eller 

c) en enkel majoritet av kommitténs ledamöter motsätter sig 
det. 

I samtliga fall som nämns i andra stycket får ordföranden, i de 
fall där en genomförandeakt anses vara nödvändig, antingen 
förelägga samma kommitté en ändrad version av den akten 
inom två månader efter omröstningen, eller förelägga ompröv
ningskommittén utkastet till genomförandeakt inom en månad 
efter omröstningen för ytterligare överläggningar. 

5. Genom undantag från punkt 4 ska nedan beskrivna för
farande tillämpas vid antagandet av utkast till slutgiltiga anti- 
dumpnings- eller utjämningsåtgärder om kommittén inte avger 
något yttrande och en enkel majoritet av kommitténs ledamöter 
motsätter sig utkastet till genomförandeakt. 

Kommissionen ska samråda med medlemsstaterna. Tidigast 14 
dagar och senast en månad efter kommitténs möte ska kom
missionen informera kommitténs ledamöter om resultatet av 
dessa samråd och förelägga omprövningskommittén ett utkast 
till genomförandeakt. Genom undantag från artikel 3.7 ska om
prövningskommittén sammanträda tidigast 14 dagar och senast 
en månad efter att den förelagts utkastet till genomförandeakt. 
Omprövningskommittén ska avge sitt yttrande i enlighet med 
artikel 6. De tidsfrister som fastställs i denna punkt ska inte 
påverka behovet av att se till att de tidsfrister som fastställs i de 
berörda grundläggande akterna respekteras. 

Artikel 6 

Hänskjutande till omprövningskommittén 

1. Omprövningskommittén ska yttra sig med den majoritet 
som anges i artikel 5.1. 

2. Fram till dess att ett yttrande har avgetts får varje ledamot 
i omprövningskommittén föreslå ändringar av utkastet till ge
nomförandeakt och ordföranden får besluta huruvida den ska 
ändras. 

Ordföranden ska sträva efter att finna lösningar som vinner 
största möjliga stöd i omprövningskommittén. 

Ordföranden ska informera omprövningskommittén om det sätt 
på vilket diskussionerna och förslagen till ändringar har beak
tats, särskilt vad gäller förslag till ändringar som har ett brett 
stöd inom omprövningskommittén. 

3. Om omprövningskommittén avger ett positivt yttrande 
ska kommissionen anta utkastet till genomförandeakt. 

Om inget yttrande avges får kommissionen anta utkastet till 
genomförandeakt. 

Om omprövningskommittén avger ett negativt yttrande ska 
kommissionen inte anta utkastet till genomförandeakt. 

4. Genom undantag från punkt 3 ska kommissionen, när det 
gäller antagande av slutgiltiga multilaterala skyddsåtgärder, inte 
anta utkastet till åtgärder om inget positivt yttrande har antagits 
med den majoritet som anges i artikel 5.1. 

5. Genom undantag från punkt 1 ska omprövningskommit
tén, fram till den 1 september 2012, avge sitt yttrande om 
utkast till slutgiltiga antidumpnings- eller utjämningsåtgärder 
med enkel majoritet av sina ledamöter. 

Artikel 7 

Antagande av genomförandeakter i vissa undantagsfall 

Genom undantag från artikel 5.3 och 5.4 andra stycket får 
kommissionen anta ett utkast till genomförandeakt om det 
måste antas utan dröjsmål för att undvika en allvarlig störning 
av marknaderna på jordbruksområdet eller en risk för unionens 
ekonomiska intressen i den mening som avses i artikel 325 i 
EUF-fördraget. 

Kommissionen ska då omedelbart förelägga omprövningskom
mittén den antagna genomförandeakten. Om omprövningskom
mittén avger ett negativt yttrande om den antagna genomföran
deakten ska kommissionen omedelbart upphäva akten. Om om
prövningskommittén avger ett positivt yttrande eller inte avger 
något yttrande ska genomförandeakten fortsätta att gälla.
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Artikel 8 

Genomförandakter med omedelbar verkan 

1. Genom undantag från artiklarna 4 och 5 får det i en 
grundläggande akt föreskrivas att denna artikel ska tillämpas 
vid vederbörligen motiverade och tvingande skäl till skyndsam
het. 

2. Kommissionen ska anta en genomförandeakt som ska till
lämpas omedelbart, utan att först föreläggas en kommitté, och 
fortsätta att gälla under en period på högst sex månader, såvida 
inte något annat föreskrivs i den grundläggande akten. 

3. Ordföranden ska senast 14 dagar efter antagandet före
lägga den berörda kommittén de akter som avses i punkt 2 
för yttrande. 

4. Om granskningsförfarandet tillämpas, och kommittén av
ger ett negativt yttrande, ska kommissionen omedelbart upp
häva den genomförandeakt som antagits enligt punkt 2. 

5. När kommissionen antar provisoriska antidumpnings- el
ler utjämningsåtgärder ska det i denna artikel föreskrivna för
farandet tillämpas. Kommissionen ska efter samråd med eller, i 
ytterst brådskande fall, efter att ha informerat medlemsstaterna, 
anta sådana provisoriska åtgärder. I det sistnämnda fallet ska 
samråd äga rum senast tio dagar efter det att kommissionen 
har meddelat medlemsstaterna vilka åtgärder som har antagits. 

Artikel 9 

Arbetsordning 

1. Varje kommitté ska själv, med en enkel majoritet av sina 
ledamöter, anta sin arbetsordning på förslag från sin ordförande 
och på grundval av en standardiserad arbetsordning som kom
missionen ska utarbeta efter samråd med medlemsstaterna. 
Kommissionen ska offentliggöra denna standardiserade arbets
ordning i Europeiska unionens officiella tidning. 

Befintliga kommittéer ska i den utsträckning som krävs anpassa 
sina arbetsordningar till den standardiserade arbetsordningen. 

2. De principer och villkor för allmänhetens tillgång till 
handlingar och de regler för uppgiftsskydd som gäller för kom
missionen ska också gälla för kommittéerna. 

Artikel 10 

Information om kommittéernas arbete 

1. Kommissionen ska föra ett register över kommittéernas 
arbete som ska innehålla 

a) en förteckning över kommittéerna, 

b) dagordningarna för kommittémötena, 

c) sammanfattningar, tillsammans med förteckningar över de 
myndigheter eller organ som medlemsstaternas företrädare 
är knutna till, 

d) de utkast till genomförandeakter som kommittéerna ombetts 
yttra sig om, 

e) omröstningsresultaten, 

f) de slutgiltiga utkasten till genomförandeakter efter kommit
téernas yttrande, 

g) information om kommissionens antagande av de slutgiltiga 
utkasten till genomförandeakter samt 

h) statistiska uppgifter om kommittéernas arbete. 

2. Kommissionen ska även offentliggöra en årsrapport om 
kommittéernas arbete. 

3. Europaparlamentet och rådet ska ha tillgång till den infor
mation som avses i punkt 1 i enlighet med tillämpliga regler. 

4. Samtidigt som de dokument som avses i punkt 1 b, d och 
f skickas till kommitténs ledamöter ska kommissionen ge Eu
ropaparlamentet och rådet tillgång till dokumenten och även 
informera dem om att dessa dokument finns tillgängliga. 

5. Referenserna för alla dokument som avses i punkt 1 a–g 
liksom den information som avses i punkt 1 h ska offentliggö
ras i registret. 

Artikel 11 

Europaparlamentets och rådets rätt till kontroll 

I de fall där en grundläggande akt har antagits inom ramen för 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet får Europaparlamentet och 
rådet när som helst meddela kommissionen att de anser att ett 
utkast till genomförandeakt överskrider de genomförandebefo
genheter som anges i den grundläggande akten. Kommissionen 
ska då, med hänsyn till de ståndpunkter som framförts, se över 
utkastet till genomförandeakt och informera Europaparlamentet 
och rådet om huruvida den avser att gå vidare med, ändra eller 
dra tillbaka utkastet till genomförandeakt. 

Artikel 12 

Upphävande av beslut 1999/468/EG 

Beslut 1999/468/EG ska upphöra att gälla. 

Artikel 5a i beslut 1999/468/EG ska fortsätta att gälla pro
visoriskt med avseende på befintliga grundläggande akter som 
hänvisar till den artikeln.
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Artikel 13 

Övergångsbestämmelser: Anpassning av befintliga 
grundläggande akter 

1. När det i grundläggande akter som antagits innan den här 
förordningen trädde i kraft föreskrivs att kommissionen ska 
utöva sina genomförandebefogenheter i enlighet med beslut 
1999/468/EG ska följande bestämmelser tillämpas: 

a) Om det i den grundläggande akten hänvisas till artikel 3 i 
beslut 1999/468/EG ska det rådgivande förfarandet i 
artikel 4 i denna förordning tillämpas. 

b) Om det i den grundläggande akten hänvisas till artikel 4 i 
beslut 1999/468/EG ska granskningsförfarandet i artikel 5 i 
denna förordning tillämpas, med undantag av artikel 5.4 
andra och tredje stycket. 

c) Om det i den grundläggande akten hänvisas till artikel 5 i 
beslut 1999/468/EG ska granskningsförfarandet i artikel 5 i 
denna förordning tillämpas och den grundläggande akten ska 
anses föreskriva att kommissionen, i avsaknad av ett ytt
rande, inte får anta utkastet till genomförandeakt, vilket av
ses i led b i andra stycket i artikel 5.4. 

d) Om det i den grundläggande akten hänvisas till artikel 6 i 
beslut 1999/468/EG ska artikel 8 i denna förordning till
lämpas. 

e) Om det i den grundläggande akten hänvisas till artiklarna 7 
och 8 i beslut 1999/468/EG ska artiklarna 10 och 11 i 
denna förordning tillämpas. 

2. Artiklarna 3 och 9 i denna förordning ska tillämpas på 
alla befintliga kommittéer med avseende på tillämpningen av 
punkt 1. 

3. Artikel 7 i denna förordning ska tillämpas endast på gäl
lande förfaranden, om de innehåller en hänvisning till artikel 4 i 
beslut 1999/468/EG. 

4. Övergångsbestämmelserna i denna artikel ska inte påverka 
ifrågavarande akters art. 

Artikel 14 

Övergångsbestämmelser 

Denna förordning ska inte påverka pågående förfaranden där en 
kommitté redan har yttrat sig i enlighet med beslut 
1999/468/EG. 

Artikel 15 

Översyn 

Kommissionen ska senast den 1 mars 2016 till Europaparla
mentet och rådet överlämna en rapport om genomförandet av 
denna förordning, vid behov åtföljd av lämpliga lagstiftnings
förslag. 

Artikel 16 

Ikraftträdande 

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2011. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

Utfärdad i Strasbourg den 16 februari 2011. 

På Europaparlamentets vägnar 

J. BUZEK 
Ordförande 

På rådets vägnar 

MARTONYI J. 
Ordförande
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II

(Meddelanden)

INTERINSTITUTIONELLA AVTAL

Icke bindande kriterier för tillämpningen av artiklarna 290 och 291 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt – 18 juni 2019

(2019/C 223/01)

EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH EUROPEISKA KOMMISSIONEN

har av följande skäl:

(1) Europaparlamentet, rådet och kommissionen (nedan kallade de tre institutionerna) ingick den 13 april 2016 det 
interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning (1) (nedan kallat avtalet).

(2) De tre institutionerna betonar i punkt 26 i avtalet den viktiga roll som genomförandeakter och delegerade akter 
har i unionsrätten och att dessa akter, om de används på ett effektivt och öppet sätt och i situationer där det är 
motiverat, är ett viktigt verktyg för bättre lagstiftning och bidrar till en enkel och aktuell lagstiftning som kan 
genomföras på ett effektivt och snabbt sätt.

(3) De tre institutionerna planerar i punkt 28 i avtalet att den gemensamma överenskommelse om delegerade akter 
som bifogats avtalet ska kompletteras med icke bindande kriterier för tillämpningen av artiklarna 290 och 291 
i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

(4) Genomförandet av kriterierna kan bli föremål för årliga diskussioner på både politisk och teknisk nivå som en del 
av den allmänna uppföljningen av avtalets genomförande i enlighet med punkt 50 i avtalet.

(5) I artikel 291.2 i EUF-fördraget föreskrivs att, om enhetliga villkor för genomförande av unionens rättsligt bindande 
akter krävs, ska kommissionen eller, i särskilda vederbörligen motiverade fall och i de fall som anges 
i artiklarna 24 och 26 i fördraget om Europeiska unionen, rådet tilldelas genomförandebefogenheter genom dessa 
akter. Dessa icke bindande kriteriers syfte är att beskriva skillnaden mellan delegerade akter och genomförandeak
ter, och inte mellan de institutioner som tilldelas genomförandebefogenheter. De icke bindande kriterierna är inte 
avsedda att definiera eller på något som helst sätt begränsa de villkor på vilka en institution utövar sina befogen
heter i enlighet med relevant unionsrätt, inbegripet den grundläggande rättsakten.

(6) Europeiska unionens domstol har redan vid flera tillfällen tagit upp specifika frågor som är relevanta för 
tillämpningen av artiklarna 290 och 291 i EUF-fördraget (2). Denna rättspraxis kan komma att vidareutvecklas 
i framtiden. De icke bindande kriterierna kan vid behov behöva ses över mot bakgrund av utvecklingen 
i rättspraxis.

(1) Interinstitutionellt avtal av den 13 april 2016 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om 
bättre lagstiftning (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1).

(2) Se t.ex. domstolens dom av den 18 mars 2014, kommissionen/parlamentet och rådet (”biocidmålet”), C-427/12, ECLI:EU:C:2014:170, 
domstolens  dom  av  den  17  mars  2016,  parlamentet/kommissionen  (”målet  om  Fonden  för  ett  sammanlänkat  Europa  (FSE)”), 
C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183, och domstolens dom av den 16 juli 2015, kommissionen/parlamentet och rådet (”målet om meka
nismen för viseringsömsesidighet”), C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499.
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ENATS OM FÖLJANDE:

I. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. De icke-bindande kriterierna ska ge de tre institutionerna vägledning om huruvida en befogenhet tilldelad i lagstift
ningsakter bör vara av delegerad karaktär eller av genomförandekaraktär, och därmed om den bör ges i enlighet med 
artikel 290 i EUF-fördraget för antagande av en delegerad akt eller med artikel 291 i EUF-fördraget för antagande av 
en genomförandeakt.

2. I varje enskilt fall måste den planerade aktens karaktär fastställas med beaktande av mål, innehåll och sammanhang 
med avseende på såväl den planerade akten som själva lagstiftningsakten.

3. Det är lagstiftarens sak att bestämma huruvida och i vilken utsträckning delegerade akter eller genomförandeakter 
ska användas, inom de begränsningar som följer av EUF-fördraget. Härvid åligger det lagstiftaren dels att avgöra om 
kommissionen ska tilldelas befogenhet att anta delegerade akter, dels att bedöma om befogenheter behöver tilldelas 
för att säkerställa enhetliga villkor för genomförandet av lagstiftningsakten.

4. Om lagstiftaren anser att en bestämmelse bör vara en integrerad del av den grundläggande rättsakten får lagstiftaren 
besluta att ta med den bestämmelsen i en bilaga. Lagstiftaren är aldrig skyldig att förse lagstiftningsakter med bilagor 
och får besluta om separata akter i stället, men de tre institutionerna erinrar om att en lagstiftningsakts uppbyggnad 
bör styras av de gemensamma åtaganden och mål som slås fast i avtalet och som är inriktade på en enkel, tydlig och 
konsekvent lagstiftning som är lättillgänglig, begriplig för allmänheten, förvaltningar och företag, praktisk att genom
föra och framtagen utan hänsyn till frågan om befogenheter. Detta begränsar inte på något sätt lagstiftarens 
befogenheter.

5. Lagstiftningens väsentliga delar måste fastställas i den grundläggande rättsakten. Därför får befogenhet att anta regler 
som innebär politiska val som omfattas av unionslagstiftarens ansvar, till exempel när motstridiga intressen måste 
vägas mot varandra på grundval av ett antal bedömningar, inte tilldelas kommissionen (3). När kommissionen utövar 
delegerade befogenheter eller genomförandebefogenheter måste den fullt ut respektera de väsentliga delarna i den 
grundläggande rättsakten (4).

6. I en lagstiftningsakt är det endast kommissionen som får tilldelas befogenheter att anta delegerade akter.

7. Kriterierna bör inte anses som uttömmande.

II. KRITERIER

A. RÄTTSAKTER MED ALLMÄN ELLER INDIVIDUELL RÄCKVIDD

1. Delegerade akter får endast ha allmän räckvidd. Bestämmelser med individuell räckvidd får inte antas genom dele
gerade akter.

2. Genomförandeakter kan ha individuell eller allmän räckvidd.

3. En rättsakt har allmän räckvidd om den är tillämplig på objektivt fastställda situationer och medför rättsverk
ningar för en allmänt och abstrakt angiven personkrets (5).

B. ÄNDRINGAR AV LAGSTIFTNINGSAKTER INKLUSIVE DERAS BILAGOR

1. Om lagstiftaren tilldelar kommissionen en befogenhet att ändra en lagstiftningsakt, kan den befogenheten endast 
utövas genom delegerade akter (6), även när befogenheten att ändra avser bilagorna, eftersom dessa är en integre
rad del av lagstiftningsakten.

2. Delegering av en befogenhet att ”ändra” en lagstiftningsakt syftar till att tillåta kommissionen att ändra eller 
upphäva icke väsentliga delar som lagstiftaren har fastställt i akten (7). Ändringarna får inbegripa införanden eller 
tillägg med avseende på vissa icke väsentliga delar av lagstiftningsakten, eller att icke väsentliga delar stryks eller 
ersätts.

(3) Se domstolens dom av den 5 september 2012, parlamentet/rådet, C-355/10, ECLI:EU:C:2012:516, punkterna 64, 65 och 76, domsto
lens dom av den 26 juli 2017, Republiken Tjeckien/kommissionen, C-696/15 P, ECLI:EU:C:2017:595, punkt 78, och domstolens dom 
av den 11 maj 2017, Dyson/kommissionen, C-44/16 P, ECLI:EU:C:2017:357, punkterna 61 och 62.

(4) Se domstolens dom av den 11 maj 2017, Dyson/kommissionen, C-44/16 P, ECLI:EU:C:2017:357, punkt 65.
(5) Se tribunalens dom av den 14 juni 2012, Stichting Natuur en Milieu and Pesticide Action Network Europe/kommissionen, T-338/08, 

ECLI:EU:T:2012:300,  punkt  30,  och  tribunalens  dom  av  den  7  mars  2013,  Bilbaína  de  Alquitranes  m.fl./Echa,  T-93/10, 
ECLI:EU:T:2013:106, punkterna 32 och 56.

(6) Se domstolens dom av den 15 oktober 2014, parlamentet/kommissionen, C-65/13, ECLI:EU:C:2014:2289, punkt 45, och domstolens 
dom av den 16 juli 2015, kommissionen/parlamentet och rådet, C-88/14, ECLI:EU:C:2015:499, punkt 31.

(7) Se domstolens dom av den 17 mars 2016, parlamentet/kommissionen, C-286/14, ECLI:EU:C:2016:183, punkt 42.
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C. YTTERLIGARE REGLER SOM KOMPLETTERAR DEN GRUNDLÄGGANDE RÄTTSAKTEN

Bestämmelser som anger ytterligare regler och som bygger vidare på eller utvecklar innehållet i den grundläggande 
rättsakten samtidigt som de faller inom det rättsliga ramverket såsom det definierats i den grundläggande rättsakten 
bör fastställas i delegerade akter. Så är fallet med bestämmelser som påverkar sakinnehållet i reglerna i den 
grundläggande rättsakten och som ger kommissionen möjlighet att komplettera den grundläggande rättsakten förut
satt att de inte berör dess väsentliga delar.

D. YTTERLIGARE REGLER SOM GENOMFÖR DEN GRUNDLÄGGANDE RÄTTSAKTEN

Ytterligare regler för att genomföra eller ge verkan åt redan fastställda regler i den grundläggande rättsakten, genom 
att specificera den grundläggande rättsaktens innehåll närmare utan att beröra det rättsliga ramverkets sakinnehåll, 
bör däremot fastställas i genomförandeakter. Så är fallet när lagstiftaren har fastställt ett tillräckligt exakt rättsligt 
ramverk, till exempel när lagstiftaren har fastställt de huvudsakliga villkoren och kriterierna.

E. AKTER SOM INRÄTTAR ETT FÖRFARANDE, EN METOD ELLER EN METODIK

1. Bestämmelser som inrättar ett förfarande (dvs. ett sätt att utföra eller fullfölja något för att uppnå ett visst resultat 
angivet i den grundläggande rättsakten) kan fastställas antingen i en delegerad akt eller i en genomförandeakt 
(eller kan rentav utgöra en väsentlig del av den grundläggande rättsakten), beroende på bestämmelsernas typ, mål, 
innehåll och sammanhang.

Bestämmelser som inrättar delar i ett förfarande och som bygger vidare på eller utvecklar innehållet i den 
grundläggande rättsakten och faller inom regelverket såsom det definierats i den grundläggande rättsakten bör till 
exempel fastställas i delegerade akter.

Bestämmelser som ska säkerställa enhetlig tillämpning av en regel i den grundläggande rättsakten genom att 
inrätta ett förfarande bör däremot fastställas i genomförandeakter.

2. På samma sätt kan en befogenhet som tilldelas för att fastställa en metod (dvs. ett sätt att göra något särskilt på 
ett regelbundet och systematiskt sätt) eller en metodik (dvs. regler för att fastställa en metod) avse antingen delege
rade akter eller genomförandeakter, beroende på befogenhetens typ, mål, innehåll och sammanhang.

F. AKTER SOM RÖR EN SKYLDIGHET ATT LÄMNA INFORMATION

Bestämmelser som rör en skyldighet att lämna information kan fastställas antingen i en delegerad akt eller i en 
genomförandeakt (eller kan rentav utgöra en väsentlig del av den grundläggande rättsakten), beroende på 
bestämmelsernas typ, mål, innehåll och sammanhang.

Bestämmelser som anger ytterligare regler som och som bygger vidare på innehållet i en skyldighet att lämna infor
mation bör till exempel fastställas i delegerade akter. Så är i allmänhet fallet för ytterligare icke väsentliga delar som 
påverkar sakinnehållet i en skyldighet att lämna information.

Bestämmelser som ska säkerställa att en skyldighet att lämna information fullföljs på ett enhetligt sätt, till exempel 
format och tekniska medel, bör däremot fastställas i genomförandeakter. När innehållet i skyldigheten att lämna 
information fastställs tillräckligt exakt i den grundläggande rättsakten bör till exempel bestämmelser som närmare 
specificerar vilken information som ska lämnas för att säkerställa uppgifternas jämförbarhet eller en verksam tillsyn 
av att skyldigheterna fullgörs fastställas i genomförandeakter.

G. AKTER SOM RÖR GODKÄNNANDEN

Bestämmelser som rör godkännanden, till exempel av varor eller ämnen, kan fastställas antingen i en delegerad akt 
eller i en genomförandeakt (eller kan rentav utgöra en väsentlig del av den grundläggande rättsakten), beroende på 
bestämmelsernas typ, mål, innehåll och sammanhang.

Godkännanden med individuell räckvidd får endast antas genom genomförandeakter. När kommissionens beslut om 
godkännanden med allmän räckvidd grundar sig på tillräckligt exakt fastställda kriterier i den grundläggande 
rättsakten, bör besluten antas genom genomförandeakter.

Godkännanden med allmän räckvidd som kompletterar den grundläggande rättsakten, genom att de inte enbart rör 
tillämpningen av kriterier fastställda i den grundläggande rättsakten utan även bygger vidare på innehållet i den 
grundläggande rättsakten (inom gränserna för den tilldelade befogenheten), bör antas genom delegerade akter.

III. ÖVERVAKNING AV KRITERIERNAS TILLÄMPNING SAMT ÖVERSYN AV DEM

1. De tre institutionerna kommer gemensamt och regelbundet att övervaka tillämpningen av kriterierna.
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2. De tre institutionerna kommer att se över kriterierna i enlighet med sina respektive interna förfaranden, 
i förekommande fall med hjälp av egna organ med särskild kompetens på området, om så krävs och är lämpligt mot 
bakgrund av utvecklingen i rättspraxis vid Europeiska unionens domstol.
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II

(Icke-lagstiftningsakter)

INTERINSTITUTIONELLA AVTAL

INTERINSTITUTIONELLT AVTAL 

av den 20 maj 2021

mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om ett 
obligatoriskt öppenhetsregister 

EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR INGÅTT DETTA AVTAL,

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 295,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a, och

av följande skäl:

(1) Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen (de undertecknande institutionerna) för en 
öppen, tydlig och regelbunden dialog med de representativa sammanslutningarna och det civila samhället i enlighet 
med fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget), särskilt artikel 11.1 och 11.2.

(2) Den dialogen möjliggör för intressenter att framföra sina ståndpunkter om beslut som kan påverka dem och därmed 
verksamt bidra till att de politiska förslag som läggs fram är evidensbaserade. Samverkan med intressenter förbättrar 
kvaliteten på beslutsfattandet genom att tillhandahålla kanaler för att ge externa synpunkter och bidra med 
sakkunskap.

(3) Öppenhet och ansvarsskyldighet är avgörande för att unionens medborgare ska ha fortsatt förtroende för 
legitimiteten i unionens politiska processer, lagstiftningsprocesser och administrativa processer.

(4) De undertecknande institutionerna erkänner betydelsen av att de samordnar sina strategier genom att anta en 
gemensam ram för sitt samarbete för att ytterligare främja en intressebevakning som är öppen och etisk.

(5) Öppenhet avseende intressebevakning är särskilt viktig för att allmänheten ska kunna följa företrädare för 
intressegruppers verksamhet och vara medveten om deras potentiella inflytande, inbegripet inflytande som utövas 
genom ekonomiskt stöd och sponsring. Sådan öppenhet säkerställs bäst genom en uppförandekod med de regler 
och principer som ska iakttas av företrädare för intressegrupper som registrerar sig i ett öppenhetsregister (registret).

(6) Med tanke på den positiva erfarenheten av öppenhetsregistret för organisationer och egenföretagare som är 
involverade i utformning och genomförande av EU:s politik genom avtalet mellan Europaparlamentet och 
Europeiska kommissionen av den 16 april 2014 (1) (2014 års avtal), anser de undertecknande institutionerna att 
tillämpningsområdet för 2014 års avtal bör utvidgas.

(7) Det är nödvändigt att göra registret obligatoriskt genom att var och en av de undertecknande institutionerna genom 
individuella beslut vidtar åtgärder med motsvarande effekt som innebär att registrering av företrädare för 
intressegrupper i registret blir en nödvändig förutsättning för att företrädarna ska kunna bedriva vissa typer av 
verksamhet rörande intressebevakning.

(1) Avtal mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om öppenhetsregistret för organisationer och egenföretagare som är 
involverade i utformning och genomförande av EU:s politik (EUT L 277, 19.9.2014, s. 11).
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(8) För att ytterligare stärka den gemensamma ramen och bygga vidare på de framsteg som gjorts med att upprätta en 
gemensam öppenhetskultur bör de undertecknande institutionerna på registrets webbplats offentliggöra de 
villkorade åtgärder och kompletterande åtgärder för öppenhet som de inför för att uppmuntra registrering, såsom 
särskilda e-postlistor, rekommendationen att vissa beslutsfattare endast träffar registrerade företrädare för 
intressegrupper eller att information om möten mellan vissa beslutsfattare och företrädare för intressegrupper 
offentliggörs.

(9) För att främja detta avtal utanför de undertecknande institutionerna bör det innehålla föreskrifter om arrangemang 
som gör det möjligt för unionens andra institutioner, organ och byråer, utöver de undertecknande institutionerna, 
samt för medlemsstaters permanenta representationer, som frivilligt vill tillämpa den gemensamma ramens 
användningsprinciper, att få stöd från registrets sekretariat och hjälpcentral.

(10) För att undvika onödig administrativ börda och i linje med gällande praxis vad gäller registrering bör verksamhet 
som bedrivs av företrädare för intressegrupper uteslutande på uppdrag av en sammanslutning eller ett nätverk som 
de tillhör, betraktas som det nätverkets eller den sammanslutningens verksamhet.

(11) Verksamhet som bedrivs av medlemsstaters offentliga myndigheter, liksom av sammanslutningar eller nätverk av 
sådana offentliga myndigheter som agerar för deras räkning på unionsnivå, nationell nivå eller subnationell nivå, 
bör inte omfattas av detta avtal, även om sammanslutningar och nätverk av offentliga myndigheter på unionsnivå, 
nationell nivå eller subnationell nivå som är involverade i intressebevakning bör få lov att registrera sig.

(12) Antagandet av en årsrapport om registrets funktionssätt bör bibehållas som ett verktyg för att säkerställa att den 
samordnade strategin för de undertecknande institutionerna synliggörs på lämpligt sätt och för att stärka 
medborgarnas förtroende. Omfattningen av årsrapporten bör utvidgas till att omfatta villkorade åtgärder och 
kompletterande åtgärder för öppenhet som införts av de undertecknande institutionerna.

(13) Registrets funktionssätt bör inte inkräkta på någon av de undertecknande institutionernas befogenheter eller påverka 
deras respektive befogenhet att reglera den interna organisationen.

(14) Vid utövandet av deras respektive befogenhet att reglera den interna organisationen bör de undertecknande 
institutionerna delegera befogenheten att agera på deras vägnar till sekretariatet och styrelsen för registret för 
antagande av enskilda beslut som rör sökande och registrerade, i enlighet med detta avtal. De undertecknande 
institutionerna bör vara medsvarande vid varje talan som väcks vid Europeiska unionens domstol mot slutliga 
beslut av styrelsen för registret som går emot sökande eller registrerade.

(15) De undertecknande institutionerna bör genomföra detta avtal genom att samarbeta lojalt med varandra.

(16) En undertecknande institution bör kunna ha en annan politik för god styrning och öppenhet utanför ramen för detta 
avtal, så länge sådan politik inte påverkar genomförandet av och målen för detta avtal.

(17) Detta avtal påverkar inte utövandet av rättigheter enligt artikel 11.4 i EU-fördraget, om det europeiska medborgarini
tiativet, och artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), om rätten att göra 
framställningar till Europaparlamentet.

PARTERNA HAR ENATS OM FÖLJANDE:

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

Genom detta avtal upprättas en ram och användningsprinciper för en samordnad strategi från de undertecknande institutionernas 
sida, avseende en öppen och etisk intressebevakning.

Genom individuella beslut som är baserade på deras befogenhet att reglera den interna organisationen ingår de 
undertecknande institutionerna härmed ett avtal att genomföra den samordnade strategi som avses i första stycket i fråga 
om verksamhet som omfattas av detta avtal (omfattad verksamhet) och att fastställa vilken omfattad verksamhet som ska 
vara villkorad av registrering i registret.
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Artikel 2

Definitioner

I detta avtal gäller följande definitioner:

a) företrädare för intressegrupp: fysisk eller juridisk person, eller formell eller informell grupp, sammanslutning eller nätverk, 
som bedriver omfattad verksamhet.

b) sökande: företrädare för intressegrupp som ansöker om att införas i registret.

c) registrerad: företrädare för intressegrupp som ingår i registret.

d) klient: företrädare för intressegrupp som har ingått ett avtalsförhållande med en mellanhand i syfte att den mellanhanden 
ska främja den företrädarens intressen genom att bedriva omfattad verksamhet.

e) mellanhand: företrädare för intressegrupp som främjar en klients intressen genom att bedriva omfattad verksamhet.

f) klient-mellanhands-förhållande: avtalsförhållande mellan en klient och en mellanhand som rör utförandet av omfattad 
verksamhet.

g) personal: personal som omfattas av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren 
för övriga anställda i Europeiska unionen, vilka fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (2), och 
som är anställda av någon av de undertecknande institutionerna, oavsett vilken kategori de tillhör.

h) Villkorlighet: princip om att registrering i registret är en nödvändig förutsättning för att företrädare för intressegrupper 
ska kunna bedriva viss omfattad verksamhet.

Artikel 3

Omfattad verksamhet

1. Detta avtal ska omfatta verksamhet som bedrivs av företrädare för intressegrupper i syfte att påverka utformningen eller 
genomförandet av politik eller lagstiftning, eller beslutsprocesserna för de undertecknande institutionerna eller unionens andra 
institutioner, organ och byråer (gemensamt kallade unionens institutioner), utan att det påverkar tillämpningen av artikel 4.

2. Omfattad verksamhet enligt punkt 1 inbegriper i synnerhet bland annat:

a) Anordnande av eller deltagande i möten, konferenser eller evenemang samt deltagande i liknande kontakter med 
unionens institutioner.

b) Bidrag till eller deltagande i samråd, utfrågningar eller liknande initiativ.

c) Anordnande av informationskampanjer, plattformar, nätverk och gräsrotsinitiativ.

d) Utarbetande eller beställning av policy- och ståndpunktsdokument, ändringsförslag, opinionsundersökningar och 
enkäter, öppna brev och annat kommunikations- eller informationsmaterial, samt beställning och genomförande av 
forskning.

Artikel 4

Verksamhet som inte omfattas av avtalet

1. Detta avtal omfattar inte följande verksamhet:

a) Tillhandahållande av juridisk och annan professionell rådgivning, där

i) det handlar om att företräda klienter inom ramen för förlikning eller medling som sker i syfte att undvika att en tvist 
blir föremål för ett förfarande inför domstol eller förvaltningsmyndighet,

(2) EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.
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ii) det handlar om rådgivning till klienter i syfte att hjälpa dem att säkerställa att deras verksamhet överensstämmer 
med gällande rättslig ram, eller

iii) det handlar om att företräda klienter och skydda deras grundläggande eller processuella rättigheter, såsom rätten att 
bli hörd, rätten till en rättvis rättegång och rätten till försvar vid administrativa förfaranden, vilket inkluderar 
verksamhet som utförs av advokater eller andra som yrkesmässigt företräder klienter och värnar deras 
grundläggande eller processuella rättigheter.

b) Inlagor som en part eller tredje part lämnar inom ramen för ett rättsligt eller administrativt förfarande som fastställs i 
unionsrätten eller i internationell rätt som är tillämplig i unionen, och inlagor som baseras på ett avtalsförhållande med 
någon av de undertecknande institutionerna eller på ett bidragsavtal som finansieras med unionsmedel.

c) Verksamhet som bedrivs av arbetsmarknadens parter inom ramen för dialog mellan arbetsmarknadens parter enligt 
artikel 152 i EUF-fördraget.

d) Inlagor som svar på direkta och särskilda förfrågningar om fakta, uppgifter eller sakkunskap från någon av unionens 
institutioner, deras företrädare eller personal.

e) Verksamhet som bedrivs av fysiska personer som agerar helt i egenskap av privatpersoner och inte i sammanslutning 
med andra.

f) Spontana möten, möten som är av strikt privat eller social karaktär och möten som äger rum i samband med ett 
administrativt förfarande som fastställs i EU-fördraget eller EUF-fördraget eller unionsrättsakter.

2. Detta avtal omfattar inte verksamhet som bedrivs av följande organ:

a) Medlemsstaternas offentliga myndigheter, inbegripet deras permanenta representationer och ambassader, på nationell 
och subnationell nivå.

b) Sammanslutningar och nätverk av offentliga myndigheter, på unionsnivå, nationell nivå eller subnationell nivå, på 
villkor att de endast agerar på de berörda offentliga myndigheternas vägnar.

c) Mellanstatliga organisationer, inbegripet byråer och organ som härrör från dem.

d) Tredjeländers offentliga myndigheter, inbegripet deras diplomatiska beskickningar och ambassader, utom då sådana 
myndigheter företräds av rättsliga enheter, kontor eller nätverk utan diplomatisk status eller företräds av en mellanhand.

e) Politiska partier, med undantag för organisationer som bildas av eller är anslutna till politiska partier.

f) Kyrkor och religiösa sammanslutningar och samfund, liksom filosofiska och konfessionslösa organisationer som avses i 
artikel 17 i EUF-fördraget, med undantag för kontor, rättliga enheter eller nätverk som inrättats för att representera 
kyrkor, religiösa samfund eller filosofiska och konfessionslösa organisationer gentemot unionens institutioner, samt 
deras sammanslutningar.

Artikel 5

Villkorade åtgärder och kompletterande åtgärder för öppenhet

1. De undertecknande institutionerna förbinder sig att följa principen om villkorlighet, som de ska genomföra genom 
individuella beslut på grundval av sin befogenhet att reglera den interna organisationen.

2. När de undertecknande institutionerna antar villkorade åtgärder eller kompletterande åtgärder för öppenhet för att 
uppmuntra registrering och stärka den gemensamma ram som inrättas genom detta avtal, ska de undertecknande 
institutionerna se till att sådana åtgärder är förenliga med detta avtal och att de stärker målet för den samordnade strategi 
som avses i artikel 1, nämligen att fastställa en hög standard för öppen och etisk intressebevakning på unionsnivå.

3. Villkorade åtgärder och kompletterande åtgärder för öppenhet som antas av de undertecknande institutionerna ska 
offentliggöras på registrets webbplats, som ska uppdateras med jämna mellanrum.

SV Europeiska unionens officiella tidning L 207/4                                                                                                                                           11.6.2021  

E1_Interinstitutionellt avtal av den 20 maj 2021 om ett obligatoriskt öppenhetsregister

- 135 -- 135 -



Artikel 6

Rätt att vara införd i registret och uppförandekod

1. Sökande som lämnar in en komplett ansökan ska ha rätt att införas i registret om de bedriver omfattad verksamhet 
och följer den uppförandekod som fastställs i bilaga I (uppförandekoden).

2. De sökande ska lämna de uppgifter som förtecknas i bilaga II när de ansöker om registrering och ska samtycka till att 
de uppgifterna görs tillgängliga för allmänheten.

3. Sökande kan ombes att lämna handlingar som styrker deras rätt att införas i registret och att de uppgifter de lämnat är 
korrekta.

4. Registrets sekretariat (sekretariatet) ska aktivera en sökandes registrering när det har fastställts att sökanden har rätt att 
införas i registret och registreringen anses uppfylla kraven i bilaga II.

5. När en sökandes registrering har aktiverats ska den sökande betecknas som registrerad.

6. Sekretariatet ska övervaka registreringarna och utvärdera om de registrerade har fortsatt rätt att vara införda i 
registret och om de följer uppförandekoden, i enlighet med de förfaranden som anges i bilaga III.

7. Sekretariatet får göra utredningar på grundval av klagomål om att en registrerad inte har följt uppförandekoden, samt 
på eget initiativ mot bakgrund av upplysningar om att den registrerade eventuellt inte längre uppfyller de krav som ger 
denne rätt att vara införd i registret enligt punkt 1.

8. I samband med sekretariatets övervakning eller utredning ska de registrerade särskilt

a) på begäran uppvisa underlag som styrker att de uppgifter som lämnats angående deras registrering fortfarande är 
korrekta, och

b) samarbeta lojalt och konstruktivt i enlighet med de förfaranden som anges i bilaga III.

Artikel 7

Styrelsen

1. Registrets styrelse (styrelsen) ska bestå av generalsekreterarna vid de undertecknande institutionerna som enligt ett 
roterande system ska inneha ordförandeskapet för en period på ett år.

2. Styrelsen ska

a) övervaka det övergripande genomförandet av detta avtal,

b) fastställa registrets årliga prioriteringar samt budgetberäkningar och vilka budgetandelar som krävs för att genomföra de 
prioriteringarna.

c) utfärda allmänna instruktioner till sekretariatet,

d) anta den årsrapport som avses i artikel 13,

e) utreda och fatta beslut avseende motiverade begäranden om omprövning av sekretariatets beslut i enlighet med punkt 9 
i bilaga III.

3. Styrelsen ska sammanträda minst en gång om året på initiativ av ordföranden. Den kan även sammanträda på 
begäran av en av dess ledamöter.

4. Styrelsen ska fatta beslut med enhällighet.

Artikel 8

Sekretariatet

1. Sekretariatet ska vara en gemensam operativ struktur som hanterar registrets funktionssätt. Det ska bestå av de 
enhetschefer, eller motsvarande, som är ansvariga för öppenhetsfrågor vid varje undertecknande institution (enhetschefer) 
och deras respektive personal.
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2. En av enhetscheferna ska utses till samordnare av styrelsen för en period på ett år som kan förnyas. Sekretariatets 
arbete ska samordnas av samordnaren.

Samordnaren ska representera sekretariatet och övervaka det dagliga arbetet med hänsyn till de undertecknande 
institutionernas gemensamma intresse.

3. Sekretariatet ska

a) rapportera till styrelsen, förbereda dess möten och bistå den i dess uppgifter,

b) fastställa riktlinjer för registrerade för att säkerställa att detta avtal tillämpas på ett konsekvent sätt,

c) besluta vilka sökande som har rätt att införas i registret och övervaka registrets innehåll, för att uppgifterna i registret 
ska hålla optimal kvalitet, varvid dock ska gälla att de registrerade är ytterst ansvariga för att de uppgifter de lämnat är 
korrekta,

d) tillhandahålla en hjälpcentral för sökande och registrerade,

e) göra utredningar och tillämpa åtgärder i enlighet med bilaga III,

f) anordna kommunikations- och informationskampanjer som riktas till intressenter,

g) utarbeta utkast till den årsrapport som avses i artikel 13,

h) ansvara för it-utveckling och underhåll av registret,

i) utbyta god praxis och erfarenheter med liknande organ om öppenhet när det gäller intressebevakning,

j) utföra all annan verksamhet som krävs för genomförandet av detta avtal.

4. Sekretariatet ska fatta beslut med enhällighet bland enhetscheferna.

Artikel 9

Bemyndigande

Styrelsen och sekretariatet ska utföra de uppgifter som tilldelats dem enligt artiklarna 7 och 8, och, då de utför dessa 
uppgifter, vara bemyndigade att anta beslut på de undertecknande institutionernas vägnar.

Artikel 10

Resurser

1. De undertecknande institutionerna ska säkerställa att nödvändiga personalresurser och administrativa, tekniska och 
ekonomiska resurser görs tillgängliga, inbegripet en tillräcklig personalstyrka vid sekretariatet, för att säkerställa att avtalet 
kan genomföras på ett ändamålsenligt sätt.

2. De undertecknande institutionerna ska vidta de åtgärder som krävs för att finansiera underhållet, utvecklingen och 
främjandet av registret, utan att detta påverkar tillämpningen av artikel 7.2 b och med vederbörlig hänsyn till skillnaderna i 
storlek mellan institutionernas tjänsteförteckningar.

Artikel 11

Frivilligt deltagande av unionens andra institutioner, organ och byråer, utöver de undertecknande institutionerna

1. Unionens andra institutioner, organ och byråer, utöver de undertecknande institutionerna, kan meddela styrelsen om 
åtgärder genom vilka de beslutar att viss verksamhet ska vara villkorad av registrering i registret, eller om kompletterande 
åtgärder för öppenhet som de vidtar.
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2. Om styrelsen anser att de åtgärder som avses i punkt 1 är förenliga med målen för detta avtal kan styrelsen komma 
överens med den berörda unionsinstitutionen, det berörda unionsorganet eller den berörda unionsbyrån om villkor för att 
den institutionen, det organet eller den byrån ska kunna få använda sekretariatets stöd och hjälpcentral. Åtgärder som 
meddelats enligt punkt 1 ska offentliggöras på registrets webbplats.

Artikel 12

Frivilligt deltagande av medlemsstaternas ständiga representationer

Medlemsstaterna kan meddela styrelsen om åtgärder som vidtagits, i enlighet med nationell rätt, genom vilka de beslutar att 
viss verksamhet som är riktad till deras ständiga representationer ska vara villkorad av registrering i registret, eller om 
kompletterande åtgärder för öppenhet som de vidtar. Åtgärder som meddelats på detta sätt ska offentliggöras på registrets 
webbplats.

Artikel 13

Årsrapport

1. Styrelsen ska anta en årsrapport om registrets funktionssätt under föregående år.

2. Årsrapporten ska omfatta

a) ett avsnitt med faktauppgifter om registret, dess innehåll och eventuella förändringar i registret,

b) ett avsnitt om gällande villkorade åtgärder och kompletterande åtgärder för öppenhet som avses i artikel 5.

3. Styrelsen ska överlämna årsrapporten till de undertecknande institutionerna och se till att den offentliggörs på 
registrets webbplats.

Artikel 14

Översyn

1. De undertecknande institutionerna ska bedöma genomförandet av de åtgärder som vidtas enligt artikel 5 senast den 
2 juli 2022, och därefter regelbundet, för att vid behov lämna rekommendationer om förbättring och förstärkning av 
sådana åtgärder.

2. Detta avtal ska ses över senast den 2 juli 2025.

Artikel 15

Slutbestämmelser och övergångsbestämmelser

1. Detta avtal ska vara bindande för de undertecknande institutionerna.

2. Vid tillämpningen av artikel 9 förbinder sig varje undertecknande institution att anta ett beslut med följande lydelse:

”Styrelsen och sekretariatet ges befogenhet att på [institutionens namn] vägnar anta individuella beslut som rör sökande 
och registrerade, i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 maj 2021 om ett obligatoriskt öppenhetsregister 
(EUT L 207, 11.6.2021, s. 1).”

De besluten ska träda i kraft den dag då detta avtal träder i kraft.

3. Detta avtal ersätter 2014 års avtal, som ska upphöra att tillämpas från och med den dag då det här avtalet träder i 
kraft.

4. Detta avtal träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
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5. Registrerade som var införda i registret före den dag då detta avtal träder i kraft ska under en period på sex månader 
från och med den dag då detta avtal träder i kraft ha rätt att ändra sin registrering så att den uppfyller de nya krav som 
följer av detta avtal för att fortsätta vara anslutna till registret.

6. Utredningar av anmärkningar eller klagomål som inletts enligt 2014 års avtal ska genomföras i enlighet med 
förfarandet i det avtalet.

Utfärdat i Bryssel den 20 maj 2021.

På Europaparlamentets vägnar
Ordförande

David Maria SASSOLI

På rådets vägnar
Ordförande

Ana Paula ZACARIAS

På kommissionens vägnar
Věra JOUROVÁ

På ordförandens vägnar
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BILAGA I 

UPPFÖRANDEKOD 

De registrerade ska agera i överensstämmelse med de regler och principer som fastställs i denna bilaga. De registrerade ska 
särskilt

a) i sina förbindelser med någon av de undertecknande institutionerna och unionens andra institutioner, organ eller 
byråer (gemensamt kallade unionens institutioner), alltid identifiera sig med namn och registreringsnummer och genom 
att ange den eller de enheter de arbetar för eller företräder,

b) ange vilka intressen och mål de arbetar för, samt ange vilka klienter eller medlemmar de företräder och i tillämpliga fall 
dessa klienters eller medlemmars registreringsnummer,

c) inte skaffa sig eller försöka skaffa sig information eller beslut på ett oärligt sätt eller genom att utöva otillbörliga 
påtryckningar, bete sig olämpligt eller använda ett kränkande språk,

d) inte missbruka sin registrering för kommersiell vinst eller förvränga eller ge en missvisande bild av vad registreringen 
innebär,

e) inte skada registrets anseende eller unionens institutioners anseende eller använda deras logotyper utan uttryckligt 
tillstånd,

f) svara för att de uppgifter de lämnar vid registreringen, och därefter hanterar inom ramen för sin omfattade verksamhet, 
är fullständiga, aktuella, korrekta och inte vilseledande, och ge sitt samtycke till att de uppgifterna görs tillgängliga för 
allmänheten,

g) respektera, och inte försvåra genomförandet och tillämpningen av, relevanta offentligt tillgängliga regler, 
uppförandekoder och riktlinjer som fastställts av unionens institutioner,

h) inte försöka förmå ledamöter av Europaparlamentet, ledamöter av kommissionen eller personal vid unionens 
institutioner att bryta mot de regler och uppförandenormer som gäller för dem,

i) om de anställer före detta ledamöter av Europaparlamentet, ledamöter av kommissionen eller personal vid unionens 
institutioner, ta vederbörlig hänsyn till kraven på sekretess och de regler som dessa personer är bundna av efter att ha 
lämnat sina respektive institutioner, i syfte att förebygga intressekonflikter,

j) om de är involverade i ett klient-mellanhands-förhållande

i) säkerställa att parterna i ett sådant förhållande är införda i registret, och

ii) i egenskap av klienter eller mellanhänder, se till att relevanta uppgifter om förhållandet som införs i registret enligt 
bilaga II offentliggörs,

k) när de i avsikt att bedriva omfattad verksamhet lägger ut vissa uppgifter på tredje parter som inte själva är registrerade, 
se till att sådana parter följer etiska normer som åtminstone motsvarar de normer som gäller för registrerade,

l) på begäran överlämna underlag till sekretariatet som styrker deras rätt att vara införda i registret och att de uppgifter de 
lämnat är korrekta, samt samarbeta lojalt och konstruktivt med sekretariatet,

m) godkänna att de kan bli föremål för utredning och i tillämpliga fall åtgärder enligt bilaga III,

n) vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att deras anställda som deltar i omfattad verksamhet känner till sin skyldighet 
som registrerade att följa denna uppförandekod,

o) informera klienter eller medlemmar som de företräder inom ramen för omfattad verksamhet om deras skyldighet som 
registrerade att följa denna uppförandekod,

p) respektera, och inte försvåra tillämpningen av, de specifika regler och rutiner för tillträde och säkerhet som fastställts av 
de undertecknande institutionerna.
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BILAGA II 

UPPGIFTER SOM SKA INFÖRAS I REGISTRET 

I denna bilaga anges vilka uppgifter som ska finnas tillgängliga i registret. Dessa uppgifter ska lämnas av sökande eller allt 
efter omständigheterna registrerade, förutom då uppgifterna införs automatiskt.

I. ALLMÄNNA UPPGIFTER

a) Enhetens namn; huvudkontorets adress och adressen till det kontor som ansvarar för kontakterna med unionen, om den 
skiljer sig från huvudkontorets adress; telefonnummer; e-postadress (1); webbplats.

b) Enhetens form.

c) Företrädda intressen.

d) Bekräftelse på att den sökande bedriver verksamhet i enlighet med uppförandekoden.

e) Namnet på den person som är juridiskt ansvarig för enheten och på den person som ansvarar för kontakterna med 
unionen.

f) Årlig uppskattning av heltidsekvivalenter för de personer som deltar i omfattad verksamhet, angivet i en av följande 
procentandelar av heltidstjänst: 10 %, 25 %, 50 %, 75 % eller 100 %.

g) Mål, ansvarsområde, intresseområden och geografisk nivå för engagemanget.

h) Organisationer som den registrerade tillhör som medlem och enheter som den registrerade är ansluten till.

i) Den registrerades medlemmar och/eller anslutning till relevanta nätverk och sammanslutningar.

II. KOPPLINGAR TILL UNIONENS INSTITUTIONER

a) Unionens lagstiftningsförslag, politik eller initiativ som är föremål för den omfattade verksamheten.

b) Medlemskap i kommissionens expertgrupper (2) och andra unionsstödda forum och plattformar.

c) Medlemskap, stöd till eller deltagande i tvärpolitiska grupper och annan inofficiell gruppverksamhet som anordnas i 
Europaparlamentets lokaler.

d) Namnen på personer med tillstånd att vistas i Europaparlamentets lokaler (3).

III. FINANSIELL INFORMATION

Registrerade, inbegripet mellanhänder, ska ange belopp och källa till eventuella unionsbidrag som bidrar till att täcka 
kostnaderna för deras verksamhet. Beloppen ska anges i euro.

a) Registrerade som främjar sina egna intressen eller sina medlemmars kollektiva intressen gentemot någon av de 
undertecknande institutionerna ska lämna en aktuell uppskattning av de årliga kostnaderna för omfattad verksamhet 
enligt nedanstående uppställning. Uppskattningen av de årliga kostnaderna ska omfatta ett helt verksamhetsår och avse 
det senaste avslutade räkenskapsåret, räknat från dagen för registrering eller dagen för den årliga uppdateringen av 
registreringsuppgifterna.

Intervall för årliga kostnader, i euro:

< 10 000

10 000–24 999

25 000–49 999

50 000–99 999

(1) Den e-postadress som anges kommer inte att offentliggöras.
(2) Medlemskap i expertgrupper ska infogas automatiskt i registret. Registrering ska inte ge automatisk rätt till ett sådant medlemskap.
(3) I slutet av registreringsförfarandet kan de registrerade begära tillstånd att få tillträde till Europaparlamentets lokaler. Namnen på de 

personer som får passerkort till Europaparlamentets lokaler ska införas automatiskt i registret. Registrering ska inte ge automatisk rätt 
till ett sådant passerkort.

SV Europeiska unionens officiella tidning L 207/10                                                                                                                                         11.6.2021  

E1_Interinstitutionellt avtal av den 20 maj 2021 om ett obligatoriskt öppenhetsregister

- 141 -- 141 -



100 000–199 999

200 000–299 999

300 000–399 999

400 000–499 999

500 000–599 999

600 000–699 999

700 000–799 999

800 000–899 999

900 000–999 999

1 000 000–1 249 999

1 250 000–1 499 999

1 500 000–1 749 999

1 750 000–1 999 999

2 000 000–2 249 999

2 250 000–2 499 999

2 500 000–2 749 999

2 750 000–2 999 999

3 000 000–3 499 999

3 500 000–3 999 999

4 000 000–4 499 999

4 500 000–4 999 999

5 000 000–5 499 999

5 500 000–5 999 999

6 000 000–6 499 999

6 500 000–6 999 999

7 000 000–7 999 999

8 000 000–8 999 999

9 000 000–9 999 999

≥ 10 000 000

Klienterna ska ange de mellanhänder som för deras räkning bedriver omfattad verksamhet samt kostnaden för varje 
enskild mellanhand, enligt nedanstående uppställning. Uppskattningen av de årliga kostnaderna ska omfatta ett helt 
verksamhetsår och avse det senaste avslutade räkenskapsåret, räknat från dagen för registrering eller dagen för den 
årliga uppdateringen av registreringsuppgifterna.

Nuvarande mellanhänder som inte omfattas av det senaste avslutade räkenskapsåret ska anges separat med namn.

Intervall för representationskostnader per mellanhand, i euro:

< 10 000

10 000–24 999

25 000–49 999
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50 000–99 999

100 000–199 999

200 000–299 999

300 000–399 999

400 000–499 999

500 000–599 999

600 000–699 999

700 000–799 999

800 000–899 999

900 000–999 999

≥ 1 000 000

b) Mellanhänderna ska ange den totala årliga intäkt som kan hänföras till omfattad verksamhet, enligt nedanstående 
uppställning. Uppskattningen av den totala årliga intäkten ska omfatta ett helt verksamhetsår och avse det senaste 
avslutade räkenskapsåret, räknat från dagen för registrering eller dagen för den årliga uppdateringen av registreringsupp
gifterna.

Intäkter från enskilda klienter för omfattad verksamhet ska också anges enligt följande uppställning, samt åtföljas av 
uppgifter om vilka av unionens lagstiftningsförslag, politiska strategier eller initiativ som är föremål för den omfattade 
verksamheten:

Intervall för intäkter per klient, i euro:

< 10 000

10 000–24 999

25 000–49 999

50 000–99 999

100 000–199 999

200 000–299 999

300 000–399 999

400 000–499 999

500 000–599 999

600 000–699 999

700 000–799 999

800 000–899 999

900 000–999 999

≥ 1 000 000

Uppskattningen av den totala årliga intäkten för omfattad verksamhet ska beräknas automatiskt av registret på grundval 
av den sammanlagda beräknade intäkten per klient.

Mellanhänder ska i registret ange de klienter för vlkas räkning omfattad verksamhet bedrivs.

Nuvarande klienter som inte omfattas av det senaste avslutade räkenskapsåret ska anges separat i registret med namn.
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c) Registrerade som inte representerar kommersiella intressen ska tillhandahålla följande finansiella information:

i) Deras totala budget för det senaste avslutade räkenskapsåret.

ii) Deras främsta finansieringskällor för varje kategori: unionsfinansiering, offentlig finansiering, bidrag, donationer, 
medlemsbidrag, osv.

iii) Belopp för varje bidrag de mottagit som överstiger 10 % av deras totala budget, om bidragen överstiger 10 000
EUR, och bidragsgivarens namn.
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BILAGA III 

ÖVERVAKNING, UTREDNINGAR OCH ÅTGÄRDER 

1. Allmänna principer

1.1. Sekretariatet kan inleda en utredning på grundval av ett klagomål om att en registrerad inte har följt 
uppförandekoden (bristande efterlevnad), liksom på eget initiativ mot bakgrund av upplysningar om att den 
registrerade kan sakna rätt att vara införd i registret.

1.2. En utredning är ett administrativt förfarande som involverar sekretariatet och den berörda registrerade, samt den 
tredje part som lämnade in klagomålet (klagande) i de fall då utredningen inte har inletts på sekretariatets eget 
initiativ.

1.3. När en utredning har inletts kan sekretariatet som en försiktighetsåtgärd tillfälligt upphäva registreringen. 
Sekretariatet ska omedelbart informera den berörda registrerade om sitt beslut att tillfälligt upphäva registreringen 
och ge en motiverad förklaring till sitt beslut.

2. Tillåtlighet för klagomål

2.1. Alla fysiska eller juridiska personer får lämna in ett klagomål till sekretariatet om en registrerads påstått bristande 
efterlevnad. Klagomålen ska vara skriftliga. För att klagomålet ska vara tillåtligt gäller följande:

a) Den berörda registrerade ska identifieras och detaljerna i klagomålet ska tydligt beskrivas.

b) Den klagandes namn och kontaktuppgifter ska anges.

c) Klagomålet ska lämnas in inom ett år efter den påstått bristande efterlevnaden.

d) Klagomålet ska innehålla belägg för att det med rimlig sannolikhet föreligger bristande efterlevnad.

2.2. När ett klagomål inte är tillåtligt ska sekretariatet underrätta den klagande om detta och ge en motiverad förklaring 
till sitt beslut.

3. Klagomålsförfarande

3.1. Efter det att sekretariatet mottagit ett klagomål som är tillåtligt ska det inleda en utredning och underrätta den 
berörda klagande och den berörda registrerade.

3.2. Den berörda registrerade ska erhålla en kopia av klagomålet, inbegripet eventuella bilagor, och uppmanas att lämna 
ett motiverat svar inom 20 arbetsdagar.

3.3. Sekretariatet ska beakta motiverade svar som erhållits enligt punkt 3.2, samla in relevanta upplysningar och utarbeta 
en rapport om sina slutsatser.

3.4. Om rapporten visar att den berörda registrerade har underlåtit att följa uppförandekoden ska sekretariatet underrätta 
den registrerade om detta. Den underrättelsen kan även innehålla

a) instruktioner om att åtgärda den bristande efterlevnaden inom 20 arbetsdagar från mottagandet av 
underrättelsen, och

b) en formell varning om att åtgärder kan vidtas om den bristande efterlevnaden inte åtgärdas eller om den 
upprepas.

3.5. Sekretariatet ska förklara att den berörda registrerade har rätt att fortsätta vara införd i registret och avsluta 
utredningen, om något av följande är tillämpligt:

a) Den påstått bristande efterlevnaden avser i första hand punkt f i uppförandekoden och åtgärdas inom 20 
arbetsdagar från det att den registrerade mottagit underrättelsen enligt punkt 3.1.

b) Rapporten visar att den registrerade har följt uppförandekoden.
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c) Den registrerade åtgärdar den bristande efterlevnaden efter att ha underrättats enligt punkt 3.4 a.

d) En formell varning enligt punkt 3.4 b anses tillräcklig.

3.6. Sekretariatet ska förklara att den berörda registrerade inte har rätt att vara införd i registret och avsluta utredningen, 
om rapporten visar att den registrerade inte har följt uppförandekoden och något av följande är tillämpligt:

a) Den registrerade har inte åtgärdat den bristande efterlevnaden efter att ha underrättats enligt punkt 3.4 a.

b) En formell varning enligt punkt 3.4 b anses otillräcklig.

3.7. När sekretariatet har utarbetat sin rapport, ska den berörda registrerade på begäran erhålla en kopia av rapporten.

4. Övervakning och utredningar på eget initiativ

4.1. Sekretariatet kan begära att de registrerade ändrar sina registreringar om det har anledning att tro att dessa 
registreringar inte korrekt anger de uppgifter som anges i bilaga II.

4.2. Om en begäran enligt punkt 4.1 görs kan sekretariatet tillfälligt upphäva registreringen som en försiktighetsåtgärd.

4.3. Om den berörda registrerade inte samarbetar lojalt och konstruktivt kan sekretariatet stryka en registrering som är 
föremål för en begäran enligt punkt 4.1.

4.4. Sekretariatet kan inleda en utredning på eget initiativ mot bakgrund av upplysningar om att en registrerad kan sakna 
rätt att vara införd i registret.

4.5. När sekretariatet inleder en utredning på eget initiativ ska det underrätta den berörda registrerade och be den 
registrerade att lämna ett motiverat svar inom 20 arbetsdagar.

4.6. Sekretariatet ska beakta motiverade svar som erhållits enligt punkt 4.5, samla in relevanta upplysningar och utarbeta 
en rapport om sina slutsatser.

4.7. Om rapportens slutsats är att den berörda registrerade inte har rätt att vara införd i registret ska sekretariatet 
underrätta den registrerade om detta. Den underrättelsen kan även innehålla

a) instruktioner om att åtgärda orsaken till att den registrerade inte har rätt att vara införd i registret inom 20 
arbetsdagar från mottagandet av underrättelsen, och

b) en formell varning om att åtgärder kan vidtas om inte orsaken till att den registrerade inte har rätt att vara införd i 
registret åtgärdas eller om den upprepas.

4.8. Sekretariatet ska förklara att den berörda registrerade har rätt att vara införd i registret och avsluta utredningen, om 
något av följande är tillämpligt:

a) Utredningen gäller i första hand en misstanke om att ingen omfattad verksamhet bedrivs, och den berörda 
registrerade kan visa inom 20 arbetsdagar efter det att den registrerade underrättats enligt punkt 4.5 att 
omfattad verksamhet bedrivs.

b) Rapporten visar att den registrerade har rätt att vara införd i registret

c) Den registrerade åtgärdar orsaken till att den inte hade rätt att vara införd i registret efter att ha underrättats enligt 
punkt 4.7 a.

d) En formell varning enligt punkt 4.7 b anses tillräcklig.

4.9. Sekretariatet ska förklara att den berörda registrerade inte har rätt att vara införd i registret och avsluta utredningen 
om utredningen huvudsakligen gäller en misstanke om att ingen omfattad verksamhet bedrivs, och den berörda 
registrerade inte kan visa inom 20 arbetsdagar efter det att den registrerade underrättats enligt punkt 4.5 att 
omfattad verksamhet bedrivs.
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4.10. Sekretariatet ska förklara att den registrerade inte har rätt att vara införd i registret och avsluta utredningen om den 
rapport som avses i punkt 4.6 visar att den registrerade inte har rätt att vara införd i registret och något av följande 
är tillämpligt:

a) Den registrerade åtgärdar inte orsaken till att den inte har rätt att vara införd i registret efter att ha underrättats 
enligt punkt 4.7 a.

b) En formell varning enligt punkt 4.7 b anses otillräcklig.

4.11. När sekretariatet har utarbetat sin rapport, ska de berörda registrerade på begäran erhålla en kopia av rapporten.

5. Samarbete med sekretariatet under utredningar

5.1. Sekretariatet ska, om det krävs, begära att parterna i en utredning lämnar upplysningar som har relevans för 
utredningen inom 20 arbetsdagar från begäran. De berörda parterna kan ange om det finns känsliga uppgifter bland 
de upplysningar som lämnats.

5.2. Sekretariatet kan besluta att höra parterna i en utredning.

5.3. Sekretariatet kan besluta att förlänga de tidsfrister som fastställs i enlighet med denna bilaga, på begäran av de 
registrerade och om det är motiverat av rimliga skäl. Det beslutet kan också innebära att registreringen i fråga 
upphävs under den tid utredningen pågår.

5.4. Om sekretariatet anser att en registrerad som berörs av en utredning inte samarbetar lojalt och konstruktivt i 
utredningen kan det, efter att ha gett den registrerade möjlighet att skriftligen lämna sina synpunkter, avsluta 
utredningen och stryka registreringen från registret.

6. Rätten att bli hörd

Den registrerade ska ha möjlighet att skriftligen framföra sina synpunkter innan det fattas något beslut om att den 
registrerade inte har rätt att vara införd i registret.

7. Beslut

7.1. Sekretariatet ska avsluta en utredning med ett motiverat beslut. Sekretariatet ska skriftligen underrätta de berörda 
parterna om det beslutet. I det beslutet ska det anges om det har fastställts att den registrerade inte har rätt att vara 
införd i registret. I tillämpliga fall ska beslutet också närmare ange på vilket sätt den registrerade saknade rätt att 
vara införd i registret och vilken åtgärd som vidtagits av sekretariatet, samt relevanta rättsmedel.

7.2. Om sekretariatet fastställer att en registrerad inte har rätt att vara införd i registret i enlighet med punkt 7.1 ska 
sekretariatet stryka den berörda registreringen från registret.

7.3. Sekretariatet kan överväga en begäran om att återuppta en utredning upp till 20 arbetsdagar efter det att de berörda 
parterna har informerats om dess beslut.

7.4. En utredning får endast återupptas om upplysningar som fanns tillgängliga innan sekretariatet fattade sitt beslut inte 
beaktades när sekretariatet fattade beslutet, utan att detta berodde på fel eller förbiseende som kan tillskrivas den part 
som gjorde begäran enligt punkt 7.3.

8. Åtgärder

8.1. Om sekretariatet stryker en registrering enligt punkt 7.2 på grund av att det har fastställt att den registrerade inte har 
rätt att vara införd i registret av skäl som rör bristande efterlevnad, kan sekretariatet även när så är lämpligt och mot 
bakgrund av den bristande efterlevnadens allvar

a) förbjuda den berörda företrädaren för intressegruppen att registrera sig på nytt under en period på mellan 20 
arbetsdagar och två år, samt

b) offentliggöra den åtgärd som vidtagits på registrets webbplats.
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8.2. När sekretariatet beslutar om hur sträng åtgärden enligt punkt 8.1 ska vara ska det ta vederbörlig hänsyn till 
relevanta omständigheter i en utredning, mot bakgrund av de mål som eftersträvas i detta avtal.

8.3. Företrädare för intressegrupper som omfattas av ett förbud enligt punkt 8.1 a får inte registrera sig på nytt innan den 
fastställda tidsperioden för strykningen har löpt ut och den registrerade har åtgärdat orsakerna till att registreringen 
ströks på ett tillfredsställande sätt.

9. Omprövning

9.1. Registrerade som omfattas av åtgärder enligt punkt 8.1 kan lämna in en motiverad begäran om att styrelsen gör en 
omprövning.

9.2. Begäran om omprövning ska skickas till sekretariatet inom 20 arbetsdagar efter det att underrättelsen om den åtgärd 
som vidtagits av sekretariatet har mottagits.

9.3. Begäranden om omprövning som lämnas i enlighet med punkterna 9.1 och 9.2 ska vidarebefordras till styrelseord
föranden, som kan hänskjuta ärendet till hela styrelsen om det är lämpligt eller på begäran av en av ledamöterna i 
styrelsen.

9.4. En begäran om omprövning innebär inte ett upphävande av den åtgärd som vidtagits av sekretariatet, om inte 
styrelsen fattar ett annat beslut på grundval av specifika skäl som anges i begäran om omprövning.

9.5. Styrelseordföranden ska underrätta de berörda registrerade om styrelsens beslut vad gäller omprövningen inom 40 
arbetsdagar från den dag då begäran om omprövning mottogs.

10. Rättsmedel

Registrerade som inte är nöjda med ett beslut av styrelsen enligt punkt 9 får väcka talan vid Europeiska unionens 
domstol i enlighet med artikel 263 i EUF-fördraget eller framföra ett klagomål till Europeiska ombudsmannen i 
enlighet med artikel 228 i EUF-fördraget.
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POLITISKT UTTALANDE FRÅN EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA UNIONENS RÅD OCH 
EUROPEISKA KOMMISSIONEN MED ANLEDNING AV ANTAGANDET AV DET 

INTERINSTITUTIONELLA AVTALET OM ETT OBLIGATORISKT ÖPPENHETSREGISTER 

Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen erkänner vikten av villkorlighetsprincipen 
som en grundbult i den samordnade strategi som de tre institutionerna har valt i syfte att stärka en gemensam 
öppenhetskultur och samtidigt fastställa höga standarder för en öppen och etisk intresserepresentation på unionsnivå.

Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen bekräftar att vidtagna villkorlighets- och 
kompletterande öppenhetsåtgärder avseende följande frågor är förenliga med det interinstitutionella avtalet om ett 
obligatoriskt öppenhetsregister, stärker målet om deras samordnade strategi och utgör en fast grund för att bygga vidare på 
och förbättra strategin samt ytterligare stärka den etiska intresserepresentationen på unionsnivå:

— Möten mellan beslutsfattare och registrerade intresseorganisationer, i förekommande fall (1).

— Offentliggörande av möten med intresseorganisationer, i förekommande fall (2).

— Möten mellan anställda, särskilt högre tjänstemän, och registrerade intresseorganisationer (3).

— Inlägg vid offentliga utfrågningar i Europaparlamentet (4).

— Medlemskap i kommissionens expertgrupper och deltagande i vissa evenemang, forum eller informationsmöten (5).

— Tillträde till institutionernas lokaler (6).

— Sponsring av evenemang för registrerade intresseorganisationer, i förekommande fall.

— En politisk förklaring från medlemsstaterna om att i enlighet med nationell rätt och nationella befogenheter frivilligt 
tillämpa villkorlighetsprincipen för möten mellan deras ständiga representant eller deras ställföreträdande ständiga 
representant och intresseorganisationer under deras ordförandeskap i rådet och det föregående halvåret, och eventuella 
ytterligare frivilliga åtgärder från enskilda medlemsstaters sida i enlighet med nationell rätt och nationella befogenheter, 
vilka båda noteras.

(1) Artikel 11.2 i Europaparlamentets arbetsordning, artikel 7 i kommissionens beslut C(2018) 700 av den 31 januari 2018 om en 
uppförandekod för Europeiska kommissionens ledamöter (C(2018) 700) (EUT C 65, 21.2.2018, s. 7), punkt V i kommissionens 
arbetsmetoder.

(2) Artikel 11.3 i Europaparlamentets arbetsordning, kommissionens beslut 2014/838/EU, Euratom av den 25 november 2014 om 
offentliggörande av information om möten som hålls mellan kommissionens generaldirektörer och organisationer eller egenföretagare 
(EUT L 343, 28.11.2014, s. 19), kommissionens beslut 2014/839/EU, Euratom av den 25 november 2014 om offentliggörande av 
information om möten som hålls mellan kommissionsledamöter och organisationer eller egenföretagare (EUT L 343, 28.11.2014, s. 
22).

(3) Artikel 3 i rådets beslut (EU) 2021/929 av den 6 maj 2021 om reglering av kontakter mellan rådets generalsekretariat och företrädare 
för intressegrupper (se sidan 19 i detta nummer av EUT), punkt V i Europeiska kommissionens arbetsmetoder.

(4) Artikel 7 i beslutet av parlamentets presidium av den 18 juni 2003 om regler för offentliga utfrågningar.
(5) Artikel 35 i Europaparlamentets arbetsordning, artikel 8 i kommissionens beslut av den 30 maj 2016 om övergripande regler för 

inrättandet av kommissionens expertgrupper och för deras funktion (C(2016) 3301): artiklarna 4 och 5 i rådets beslut (EU) 2021/929 
av den 6 maj 2021 om reglering av kontakter mellan rådets generalsekretariat och företrädare för intressegrupper (se sidan 19 i detta 
nummer av EUT).

(6) Artikel 123 i Europaparlamentets arbetsordning jämförd med generalsekreterarens beslut av den 13 december 2013 om bestämmelser 
om passerkort och tillstånd för tillträde till parlamentets lokaler: artikel 6 i rådets beslut (EU) 2021/929 av den 6 maj 2021 om 
reglering av kontakter mellan rådets generalsekretariat och företrädare för intressegrupper (se sidan 19 i detta nummer av EUT).
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1049/2001
av den 30 maj 2001

om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR
ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen, särskilt artikel 255.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

(1) I artikel 1 andra stycket i Fördraget om Europeiska
unionen stadfästs principen om öppenhet genom att det
anges att fördraget markerar en ny fas i processen för att
skapa en allt fastare sammanslutning mellan de euro-
peiska folken, där besluten skall fattas så öppet och så
nära medborgarna som möjligt.

(2) Öppenhet ger medborgarna bättre möjligheter att delta i
beslutsförfarandet och garanterar att förvaltningen
åtnjuter större legitimitet och är effektivare och har ett
större ansvar gentemot medborgarna i ett demokratiskt
system. Öppenhet bidrar till att stärka de principer om
demokrati och respekt för grundläggande rättigheter
som avses i artikel 6 i EU-fördraget och i Europeiska
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna.

(3) I de slutsatser som antogs av Europeiska rådet vid dess
möten i Birmingham, Edinburgh och Köpenhamn under-
ströks nödvändigheten av att göra arbetet vid unionens
institutioner öppnare. Denna förordning konsoliderar de
initiativ som institutionerna redan tagit för att förbättra
öppenheten i beslutsförfarandet.

(4) Syftet med denna förordning är att ge allmänhetens rätt
till tillgång till handlingar största möjliga effekt och att
fastställa allmänna principer och gränser för denna rätt i
enlighet med artikel 255.2 i EG-fördraget.

(5) Eftersom Fördraget om upprättandet av Europeiska kol-
och stålgemenskapen och Fördraget om upprättandet av
Europeiska atomenergigemenskapen inte innehåller
några bestämmelser om tillgång till handlingar bör Euro-
paparlamentet, rådet och kommissionen söka ledning i
denna förordning, i enlighet med förklaring nr 41 som
fogas till slutakten till Amsterdamfördraget, beträffande
handlingar som gäller verksamhet som omfattas av dessa
båda fördrag.

(6) Större tillgång till handlingar bör ges i de fall där institu-
tionerna agerar i egenskap av lagstiftare, även när det rör
sig om delegerade befogenheter, samtidigt som effektivi-
teten i institutionernas beslutsförfarande bevaras. Sådana
handlingar bör göras direkt tillgängliga i så stor utsträck-
ning som möjligt

(7) I enlighet med artikel 28.1 och artikel 41.1 i EU-
fördraget är rätten till tillgång till handlingar tillämplig
också på handlingar som gäller den gemensamma
utrikes- och säkerhetspolitiken samt polisiärt och straff-
rättsligt samarbete. Varje institution bör respektera sina
säkerhetsbestämmelser.

(8) För att säkerställa att denna förordning tillämpas fullt ut
i samband med all unionens verksamhet bör alla organ
som inrättas av institutionerna tillämpa de principer som
fastställs i denna förordning.

(9) Vissa handlingar bör på grund av sitt mycket känsliga
innehåll vara föremål för särskild behandling. En
ordning för hur Europaparlamentet skall informeras om
innehållet i sådana handlingar bör fastställas i ett
interinstitutionellt avtal.

(10) För att öka öppenheten i institutionernas arbete bör
Europaparlamentet, rådet och kommissionen bevilja till-
gång såväl till handlingar som upprättats av institutio-
nerna själva som till sådana de mottagit. Det skall i detta
sammanhang påpekas att en medlemsstat, enligt
förklaring nr 35 som fogas till slutakten till Amsterdam-
fördraget, kan begära att kommissionen eller rådet inte
vidarebefordrar en handling som härrör från den staten
till tredje part, utan att medlemsstaten dessförinnan har
lämnat sitt medgivande.

(11) I princip bör institutionernas samtliga handlingar göras
tillgängliga för allmänheten. Vissa allmänna och privata
intressen bör emellertid skyddas genom undantagsbe-
stämmelser. Institutionerna bör ges möjlighet att skydda
sina interna samråd och överläggningar då detta krävs
för att de skall kunna utföra sina uppgifter. Vid faststäl-
landet av dessa undantag bör institutionerna, på unio-
nens samtliga verksamhetsområden, beakta gemenskaps-
lagstiftningens principer om skydd för personuppgifter.

(12) Samtliga bestämmelser om tillgång till institutionernas
handlingar bör vara i överensstämmelse med denna
förordning.

(1) EGT C 177 E, 27.6.2000, s. 70.
(2) Europaparlamentets yttrande av den 3 maj 2000 (ännu ej offent-
liggjort i EGT) och rådets beslut av den 28 maj 2001.
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(13) För att säkerställa att rätten till tillgång till handlingar
respekteras fullt ut bör ett administrativt förfarande med
två steg tillämpas, där det dessutom skall vara möjligt att
begära domstolsprövning eller framföra klagomål till
ombudsmannen.

(14) Varje institution bör vidta nödvändiga åtgärder för att
informera allmänheten om de nya bestämmelser som
skall gälla och för att utbilda sin personal i att bistå
medborgare som önskar utöva sina rättigheter i enlighet
med denna förordning. För att medborgarna lättare skall
kunna utöva sina rättigheter bör varje institution ge
tillgång till ett register över handlingar.

(15) Denna förordning har varken till syfte eller effekt att
ändra nationell lagstiftning om tillgång till handlingar;
på grund av den princip om lojalt samarbete som styr
förbindelserna mellan institutionerna och medlemssta-
terna, är det dock uppenbart att medlemsstaterna bör se
till att inte hindra en korrekt tillämpning av denna
förordning och respektera institutionernas säkerhetsbe-
stämmelser.

(16) Denna förordning påverkar inte tillämpningen av den
rätt till tillgång till handlingar som medlemsstaterna,
rättsliga myndigheter eller utredande organ redan har.

(17) I enlighet med artikel 255.3 i EG-fördraget skall varje
institution i sin arbetsordning utarbeta särskilda bestäm-
melser om tillgång till institutionens handlingar. Rådets
beslut 93/731/EG av den 20 december 1993 om
allmänhetens tillgång till rådets handlingar (1), kommis-
sionens beslut 94/90/EKSG, EG, Euratom av den 8
februari 1994 om allmänhetens tillgång till kommissio-
nens handlingar (2) och Europaparlamentets beslut 97/
632/EG, EKSG, Euratom av den 10 juli 1997 om
allmänhetens tillgång till Europaparlamentets handlingar
samt bestämmelserna om sekretess för Schengenhand-
lingar bör därför vid behov ändras eller upphävas (3).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syfte

Syftet med denna förordning är

a) att fastställa principer, villkor och gränser, under hänsynsta-
gande till allmänna eller enskilda intressen, för rätten till
tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens
(nedan kallade institutionerna) handlingar i enlighet med
artikel 255 i EG-fördraget på ett sätt som garanterar största
möjliga tillgång till handlingar,

b) att fastställa bestämmelser som garanterar att det blir så
enkelt som möjligt att utöva denna rätt, och

c) att främja goda förvaltningsrutiner när det gäller tillgång till
handlingar.

Artikel 2

Tillgångsberättigade och tillämpningsområde

1. Varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk
person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat skall
ha rätt till tillgång till institutionernas handlingar, med beak-
tande av de principer, villkor och gränser som fastställs i denna
förordning.

2. Institutionerna får med beaktande av samma principer,
villkor och gränser bevilja fysiska eller juridiska personer som
inte är bosatta eller har sitt säte i en medlemsstat tillgång till
handlingar.

3. Denna förordning skall tillämpas på alla handlingar som
finns hos en institution, det vill säga handlingar som upprättats
eller mottagits och som innehas av institutionen, inom samtliga
Europeiska unionens verksamhetsområden.

4. Utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 4 och 9
skall handlingar göras tillgängliga antingen efter en skriftlig
ansökan eller direkt i elektronisk form eller genom ett register.
Särskilt handlingar som upprättats eller mottagits under ett
lagstiftningsförfarande skall göras direkt tillgängliga i enlighet
med artikel 12.

5. Känsliga handlingar enligt definitionen i artikel 9.1 skall
vara föremål för särskild behandling i enlighet med den arti-
keln.

6. Denna förordning skall inte påverka allmänhetens rätt till
tillgång till handlingar som finns hos institutionerna, vilken kan
följa av folkrättsliga instrument eller av rättsakter som institu-
tionerna antagit för att genomföra dessa instrument.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordning avses med

a) handling: allt innehåll, oberoende av medium (på papper
eller lagrat i elektronisk form, ljud- och bildupptagningar
samt audiovisuella upptagningar) som har samband med
den policy, de åtgärder och de beslut som omfattas av
institutionens ansvarsområde,

b) tredje part: varje fysisk eller juridisk person eller enhet
utanför den berörda institutionen, däribland medlemssta-
terna, övriga gemenskapsinstitutioner och gemenskapsorgan
eller andra institutioner och organ samt tredje länder.

(1) EGT L 340, 31.12.1993, s. 43. Beslutet senast ändrat genom beslut
2000/527/EG (EGT L 212, 23.8.2000, s. 9).

(2) EGT L 46, 18.2.1994, s. 58. Beslutet ändrat genom beslut 96/
567/EG, EKSG, Euratom (EGT L 247, 28.9.1996, s. 45).

(3) EGT L 263, 25.9.1997, s. 27.
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Artikel 4

Undantag

1. Institutionerna skall vägra att ge tillgång till en handling
om ett utlämnande skulle undergräva skyddet för

a) det allmänna samhällsintresset i fråga om

— allmän säkerhet,

— försvar och militära frågor,

— internationella förbindelser,

— gemenskapens eller en medlemsstats finansiella, mone-
tära eller ekonomiska politik,

b) den enskildes privatliv och integritet, särskilt i enlighet med
gemenskapslagstiftningen om skydd av personuppgifter.

2. Institutionerna skall vägra att ge tillgång till en handling
om ett utlämnande skulle undergräva skyddet för

— en fysisk eller juridisk persons affärsintressen, inklusive
immateriella rättigheter,

— rättsliga förfaranden och juridisk rådgivning,

— syftet med inspektioner, utredningar och revisioner,

om det inte föreligger ett övervägande allmänintresse av utläm-
nandet.

3. Tillgång till en handling som upprättats av en institution
för internt bruk eller mottagits av en institution, och som gäller
en fråga där institutionen inte fattat något beslut, skall vägras
om utlämnande av handlingen allvarligt skulle undergräva
institutionens beslutsförfarande, om det inte föreligger ett över-
vägande allmänintresse av utlämnandet.

Tillgång till en handling som innehåller yttranden för internt
bruk och som är en del av överläggningar och inledande
samråd inom den berörda institutionen skall vägras även efter
det att beslutet fattats, om utlämnande av handlingen allvarligt
skulle undergräva institutionens beslutsförfarande, om det inte
föreligger ett övervägande allmänintresse av utlämnandet.

4. För handlingar som härrör från tredje part skall institu-
tionen samråda med den berörda tredje parten för att bedöma
om de undantag som anges i punkterna 1 och 2 skall tillämpas,
om det inte är uppenbart att handlingen skall eller inte skall
lämnas ut.

5. En medlemsstat får begära att institutionen inte skall
lämna ut en handling som härrör från denna medlemsstat utan
att medlemsstaten dessförinnan har lämnat sitt medgivande.

6. Om enbart delar av den begärda handlingen omfattas av
något av undantagen, skall övriga delar av handlingen lämnas
ut.

7. De undantag som anges i punkterna 1–3 ovan skall
enbart tillämpas under den period då skyddet är motiverat på
grundval av handlingens innehåll. Undantagen får gälla i högst
30 år. För handlingar som omfattas av undantagen gällande
privatliv eller affärsintressen och för känsliga handlingar får

undantagen om det är nödvändigt fortsätta att gälla även efter
denna period.

Artikel 5

Handlingar i medlemsstaterna

När en medlemsstat tar emot en begäran om tillgång till en
handling som medlemsstaten innehar och som härrör från en
institution skall medlemsstaten, om det inte är uppenbart att
handlingen skall eller inte skall lämnas ut, rådgöra med institu-
tionen i fråga för att fatta ett beslut som inte äventyrar att
syftena med denna förordning uppnås.

En medlemsstat kan i stället hänskjuta en sådan begäran till
institutionen.

Artikel 6

Ansökningar

1. En ansökan om tillgång till en handling skall inges i
skriftlig form på valfritt sätt, inklusive i elektronisk form, på ett
av de språk som anges i artikel 314 i EG-fördraget och vara
tillräckligt utförlig för att institutionen skall kunna identifiera
handlingen. Sökanden är inte skyldig att ange några skäl för sin
ansökan.

2. Om en ansökan inte är tillräckligt utförlig skall institu-
tionen uppmana sökanden att förtydliga sin ansökan och bistå
sökanden med detta, t.ex. genom att tillhandahålla information
om användning av de offentliga registren över handlingar.

3. Om en ansökan avser en mycket omfattande handling
eller ett mycket stort antal handlingar får den berörda institu-
tionen informellt samråda med sökanden för att finna en rimlig
lösning.

4. Institutionerna skall ge medborgarna information om och
hjälp med på vilket sätt en ansökan skall göras och var den
skall ges in.

Artikel 7

Behandling av ursprungliga ansökningar

1. En ansökan om tillgång till en handling skall behandlas
skyndsamt. En bekräftelse om mottagande skall skickas till
sökanden. Institutionen skall inom 15 arbetsdagar efter det att
en ansökan registrerats antingen bevilja tillgång till den begärda
handlingen och ge tillgång till den i enlighet med artikel 10
inom samma tidsfrist, eller skriftligen ange skälen för att ansök-
ningen helt eller delvis har avslagits och upplysa sökanden om
dennes rätt att göra en bekräftande ansökan i enlighet med
punkt 2 i den här artikeln.

2. Om ansökningen helt eller delvis avslås får sökanden
inom 15 arbetsdagar efter att ha mottagit institutionens besked
ge in en bekräftande ansökan till institutionen med begäran om
omprövning.
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3. I undantagsfall, t.ex. om en ansökan avser en mycket
omfattande handling eller ett mycket stort antal handlingar, får
den tidsfrist som anges i punkt 1 förlängas med 15 arbets-
dagar, förutsatt att sökanden underrättas på förhand och att
utförliga skäl anges.

4. Om inget besked ges av institutionen inom den före-
skrivna tidsfristen skall sökanden ha rätt att inge en bekräf-
tande ansökan.

Artikel 8

Behandling av bekräftande ansökningar

1. En bekräftande ansökan skall behandlas skyndsamt. Insti-
tutionen skall inom 15 arbetsdagar efter det att en sådan
ansökan registrerats antingen bevilja tillgång till den begärda
handlingen och ge tillgång till den i enlighet med artikel 10
inom samma tidsfrist, eller skriftligen ange skälen för att
ansökan helt eller delvis har avslagits. Om en ansökan helt eller
delvis avslås skall institutionen underrätta sökanden om de
rättsmedel som finns, nämligen att väcka talan mot institu-
tionen och/eller framföra klagomål till ombudsmannen enligt
de villkor som anges i artikel 230 respektive 195 i EG-
fördraget.

2. I undantagsfall, t.ex. om en ansökan avser en mycket
omfattande handling eller ett mycket stort antal handlingar, får
den tidsfrist som anges i punkt 1 förlängas med 15 arbets-
dagar, förutsatt att sökanden underrättas på förhand och att
utförliga skäl anges.

3. Om inget besked ges av institutionen inom den före-
skrivna tidsfristen, skall ansökan anses ha avslagits och
sökanden skall ha rätt att väcka talan mot institutionen och/
eller framföra klagomål till ombudsmannen i enlighet med
relevanta bestämmelser i EG-fördraget.

Artikel 9

Behandling av känsliga handlingar

1. En känslig handling är en handling som härrör från insti-
tutionerna eller organ som har upprättats av dem eller från
medlemsstaterna, tredje länder eller internationella organisa-
tioner och som i enlighet med den berörda institutionens
bestämmelser klassificerats som ”TRÈS SECRET/TOP SECRET”,
”SECRET” eller ”CONFIDENTIEL” och som skyddar Europeiska
unionens eller en eller flera av dess medlemsstaters väsentliga
intressen på de områden som omfattas av artikel 4.1 a, i
synnerhet allmän säkerhet, försvar och militära frågor.

2. En ansökan om tillgång till en känslig handling i enlighet
med de förfaranden som anges i artiklarna 7 och 8 skall
behandlas enbart av personer som har rätt att befatta sig med
sådana handlingar. Utan att det påverkar tillämpningen av
artikel 11.2 skall dessa personer även avgöra vilka hänvisningar
till känsliga handlingar som kan göras i det offentliga registret.

3. Känsliga handlingar skall registreras eller lämnas ut
endast om den varifrån handlingen härrör givit sitt samtycke.

4. En institution som beslutar att vägra tillgång till en
känslig handling skall ange skälen för sitt beslut på ett sådant
sätt att de intressen som skyddas i artikel 4 inte skadas.

5. Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att se
till att principerna i den här artikeln och i artikel 4 respekteras
vid behandling av ansökningar om tillgång till känsliga hand-
lingar.

6. Institutionernas bestämmelser om känsliga handlingar
skall offentliggöras.

7. Kommissionen och rådet skall informera Europaparla-
mentet om känsliga handlingar i enlighet med en ordning om
vilken institutionerna skall komma överens.

Artikel 10

Tillgång efter en ansökan

1. Sökanden skall få tillgång till en handling antingen
genom att få ta del av den på stället eller genom att erhålla en
kopia, inklusive en kopia i elektronisk form, om handlingen
finns i sådan form, i enlighet med sökandens önskemål. Kost-
naden för framställning och utskick av kopior får åläggas
sökanden. Avgiften får inte vara högre än den faktiska kost-
naden för att framställa och skicka kopiorna. Att ta del av en
handling på stället, erhålla kopior på färre än 20 A4-sidor och
ges direkt tillgång i elektronisk form eller via registret skall vara
kostnadsfritt.

2. Om en handling redan har offentliggjorts av den berörda
institutionen och är lätt tillgänglig för sökanden, får institu-
tionen fullgöra sitt åliggande att ge tillgång till handlingen
genom att upplysa sökanden om hur denne kan få tillgång till
den begärda handlingen.

3. Handlingen skall ställas till förfogande i en befintlig
version och i ett befintligt format (inklusive i elektroniskt eller i
ett alternativt format såsom blindskrift, stor stil eller bandupp-
tagning), med fullständigt beaktande av sökandens önskemål.

Artikel 11

Register

1. För att medborgarna effektivt skall kunna utnyttja sina
rättigheter enligt denna förordning, skall varje institution ställa
ett register över handlingar till allmänhetens förfogande. Till-
gång till registret bör ges i elektronisk form. Hänvisningar till
handlingar skall omgående föras in i registret.

2. Registret skall för varje handling innehålla ett referens-
nummer (inklusive i förekommande fall den interinstitutionella
referensen), ämnet och/eller en kort beskrivning av innehållet i
handlingen och det datum då handlingen mottogs eller upprät-
tades och registrerades. Hänvisningarna skall göras på ett sätt
som inte undergräver skyddet för intressena i artikel 4.

3. Institutionerna skall omedelbart vidta de åtgärder som är
nödvändiga för att upprätta ett register som skall vara i bruk
senast den 3 juni 2002.
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Artikel 12

Direkt tillgång i elektronisk form eller via ett register

1. Institutionerna skall i största möjliga utsträckning ge
allmänheten direkt tillgång till handlingar i elektronisk form
eller via ett register, i enlighet med den berörda institutionens
bestämmelser.

2. Särskilt lagstiftningshandlingar, det vill säga handlingar
som upprättats eller mottagits i samband med ett förfarande
för att anta rättsakter som är juridiskt bindande i eller för
medlemsstaterna, bör göras direkt tillgängliga, om inte annat
följer av artiklarna 4 och 9.

3. Om möjligt bör andra handlingar, i synnerhet handlingar
som rör utformning av policy eller strategier, göras direkt
tillgängliga.

4. Om direkt tillgång inte ges via registret skall registret i
största möjliga utsträckning ange var handlingen finns.

Artikel 13

Offentliggörande i Officiella tidningen

1. Utöver de akter som avses i artikel 254.1 och 254.2 i
EG-fördraget och artikel 163 första stycket i Euratomfördraget
skall följande handlingar offentliggöras i Officiella tidningen,
om inte annat följer av artiklarna 4 och 9 i denna förordning:

a) Förslag från kommissionen.

b) Gemensamma ståndpunkter som antagits av rådet enligt
förfarandena i artiklarna 251 och 252 i EG-fördraget samt
motiveringarna för dessa ståndpunkter och Europaparla-
mentets ståndpunkter i dessa förfaranden.

c) De rambeslut och de beslut som avses i artikel 34.2 i
EU-fördraget.

d) Konventioner som har utarbetats av rådet enligt artikel 34.2
i EU-fördraget.

e) Konventioner undertecknade mellan medlemsstater på
grundval av artikel 293 i EG-fördraget.

f) Internationella avtal som ingåtts av gemenskapen eller i
enlighet med artikel 24 i EU-fördraget.

2. I största möjliga utsträckning skall följande handlingar
offentliggöras i Officiella tidningen:

a) Initiativ som lagts fram för rådet av en medlemsstat i
enlighet med artikel 67.1 i EG-fördraget eller i enlighet med
artikel 34.2 i EU-fördraget.

b) Gemensamma ståndpunkter enligt artikel 34.2 i EU-
fördraget.

c) Andra direktiv än sådana som avses i artikel 254.1 och
254.2 i EG-fördraget, andra beslut än de som avses i artikel
254.1 i EG-fördraget samt rekommendationer och
yttranden.

3. Varje institution får i sin arbetsordning fastställa vilka
övriga handlingar som skall offentliggöras i Officiella tidningen.

Artikel 14

Information

1. Varje institution skall vidta nödvändiga åtgärder för att
upplysa allmänheten om de rättigheter som följer av denna
förordning.

2. Medlemsstaterna skall samarbeta med institutionerna när
det gäller att ge medborgarna information.

Artikel 15

Förvaltningsrutiner inom institutionerna

1. Institutionerna skall utveckla goda förvaltningsrutiner för
att underlätta utövandet av den rätt till tillgång till handlingar
som garanteras genom denna förordning.

2. Institutionerna skall inrätta en interinstitutionell
kommitté som skall undersöka de bästa rutinerna, ta upp even-
tuella meningsskiljaktigheter och diskutera den framtida
utvecklingen i fråga om allmänhetens tillgång till handlingar.

Artikel 16

Mångfaldigande av handlingar

Denna förordning skall inte påverka tillämpningen av befintliga
bestämmelser om upphovsrätt som kan begränsa tredje parts
rätt att mångfaldiga eller utnyttja handlingar som lämnats ut.

Artikel 17

Rapporter

1. Varje institution skall årligen offentliggöra en rapport för
föregående år, vilken skall ta upp det antal fall då institutionen
har avslagit ansökningar om tillgång till handlingar, skälen för
dessa avslagsbeslut samt antalet känsliga handlingar som inte
har registerförts.

2. Kommissionen skall senast den 31 januari 2004 offentlig-
göra en rapport om genomförandet av principerna i denna
förordning och ge rekommendationer som, om det är lämpligt,
även innehåller förslag om översyn av denna förordning och
ett handlingsprogram med åtgärder som institutionerna skall
vidta.

E2_Förordning om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar

- 154 -- 154 -



SV Europeiska gemenskapernas officiella tidning 31.5.2001L 145/48

Artikel 18

Tillämpningsåtgärder

1. Varje institution skall anpassa sin arbetsordning i enlighet
med bestämmelserna i denna förordning. Dessa anpassningar
skall gälla med verkan från och med den 3 december 2001.

2. Senast sex månader efter det att denna förordning trätt i
kraft skall kommissionen undersöka hur rådets förordning
(EEG, Euratom) nr 354/83 av den 1 februari 1983 om
öppnandet för allmänheten av Europeiska ekonomiska gemen-
skapens och Europeiska atomenergigemenskapens historiska
arkiv (1) överensstämmer med denna förordning, för att säker-

ställa att handlingar i största möjliga utsträckning bevaras och
arkiveras.

3. Senast sex månader efter det att denna förordning trätt i
kraft skall kommissionen undersöka hur de befintliga bestäm-
melserna om tillgång till handlingar överensstämmer med
denna förordning.

Artikel 19

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att
den offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Den skall tillämpas från och med den 3 december 2001.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 30 maj 2001.

På Europaparlamentets vägnar

N. FONTAINE

Ordförande

På rådets vägnar

B. LEJON

Ordförande

(1) EGT L 43, 15.2.1983, s. 1.
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INTERINSTITUTIONELLT AVTAL AV DEN 20 NOVEMBER 2002
MELLAN EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM

EUROPAPARLAMENTETS TILLGÅNG TILL KÄNSLIG INFORMATION
I RÅDET OM SÄKERHETS- OCH FÖRSVARSPOLITIKEN1

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET HAR INGÅTT DETTA
INTERINSTITUTIONELLA AVTAL

av följande skäl:

(1) I artikel 21 i Fördraget om Europeiska unionen anges det att rådets ordförandeskap
skall höra Europaparlamentet om de viktigaste aspekterna och de grundläggande
valmöjligheterna när det gäller den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken och se till
att vederbörlig hänsyn tas till Europaparlamentets synpunkter. I samma artikel anges det
också att rådets ordförandeskap och kommissionen regelbundet skall hålla Europaparlamentet
informerat om utvecklingen av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken. En
mekanism bör införas för att se till att dessa principer tillämpas på detta område.

(2) Med tanke på den specifika arten och det synnerligen känsliga innehållet i viss
information med hög sekretessgrad inom säkerhets- och försvarspolitiken bör det införas
särskilda bestämmelser rörande hantering av handlingar som innehåller sådan information.

(3) Enligt artikel 9.7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av
den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och
kommissionens handlingar2 skall rådet informera Europaparlamentet om känsliga handlingar
som avses i artikel 9.1 i den förordningen, i enlighet med en ordning om vilken
institutionerna skall komma överens.

(4) I de flesta medlemsstater finns det särskilda mekanismer för överlämnande och
hantering av sekretessbelagd information mellan regeringar och nationella parlament. Genom
detta interinstitutionella avtal bör Europaparlamentet få en behandling som överensstämmer
med bästa praxis i medlemsstaterna.

EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET HAR ENATS OM FÖLJANDE.

1. Räckvidd

1.1. Detta interinstitutionella avtal rör Europaparlamentets tillgång till känslig
information, dvs. information som klassificeras TRÈS SECRET/TOP SECRET, SECRET
eller CONFIDENTIEL, oberoende av dess ursprung, medium eller hur slutförd den är, som
innehas av rådet inom säkerhets- och försvarspolitiken samt hantering av handlingar med
denna klassificering.

1.2. Information med ursprung i en tredje stat eller en internationell organisation skall
överlämnas efter godkännande från den staten eller organisationen.

1 EGT C 298, 30.11.2002, s. 1.
2 EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.
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Om information med ursprung i en medlemsstat överlämnas till rådet utan annan uttrycklig
begränsning av dess spridande till andra institutioner än dess klassificering skall
bestämmelserna i avsnitt 2 och 3 i detta interinstitutionella avtal tillämpas. I övrigt skall
sådan information överlämnas med godkännande av medlemsstaten i fråga.

I fall då överlämnande av information från en tredje stat, en internationell organisation eller
en medlemsstat vägras, skall rådet ange skälen till detta.

1.3. Bestämmelserna i detta interinstitutionella avtal skall tillämpas i enlighet med
tillämplig lag och utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets, rådets och
kommissionens beslut 95/167/EG, Euratom, EKSG av den 19 april 1995 om närmare
föreskrifter för utövandet av Europaparlamentets undersökningsrätt3 och utan att det påverkar
tillämpningen av befintliga bestämmelser, särskilt det interinstitutionella avtalet av den 6 maj
1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och förbättring
av budgetförfarandet4.

2. Allmänna bestämmelser

2.1. De två institutionerna skall agera i enlighet med sina ömsesidiga skyldigheter om
lojalt samarbete och i en anda av ömsesidigt förtroende samt i enlighet med relevanta
fördragsbestämmelser. Vid överlämnande och hantering av den information som omfattas av
detta interinstitutionella avtal måste hänsyn tas till de intressen som klassificeringen är
avsedd att skydda och i synnerhet allmänhetens intresse beträffande säkerheten och försvaret
av Europeiska unionen eller en eller flera av dess medlemsstater eller militär och icke-militär
krishantering.

2.2. Rådets ordförandeskap eller generalsekreteraren/höge representanten skall på begäran
av en av de personer som avses i punkt 3.1 nedan med all nödvändig skyndsamhet informera
om innehållet i varje känslig information som krävs för utövande av de befogenheter som har
tilldelats Europaparlamentet genom fördraget om Europeiska unionen på det område som
omfattas av detta interinstitutionella avtal, med beaktande av allmänhetens intresse i frågor
som rör säkerheten för och försvaret av Europeiska unionen eller en eller flera av dess
medlemsstater eller militär och icke-militär krishantering samt i enlighet med
bestämmelserna i avsnitt 3 nedan.

3. Bestämmelser om tillgång till och hantering av känslig information

3.1. Inom ramen för detta interinstitutionella avtal får Europaparlamentets ordförande eller
ordföranden för Europaparlamentets utskott för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter,
gemensam säkerhet och försvarspolitik begära att rådets ordförandeskap eller
generalsekreteraren/höge representanten skall lämna information till detta utskott om
utvecklingen av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken, inklusive känslig
information, vilken omfattas av punkt 3.3.

3 EGT L 113, 19.5.1995, s. 1.
4 EGT C 172, 18.6.1999, s. 1.
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3.2. I händelse av en kris eller på begäran av Europaparlamentets ordförande eller av
ordföranden för utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och
försvarspolitik skall denna information lämnas snarast möjligt.

3.3. Europaparlamentets ordförande och en särskild kommitté under ordförandeskap av
ordföranden för utskottet för utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och
försvarspolitik, sammansatt av fyra medlemmar utsedda av talmanskonferensen, skall inom
denna ram informeras av rådets ordförandeskap eller generalsekreteraren/höge representanten
om innehållet i den känsliga informationen om detta krävs för utövande av de befogenheter
som har tilldelats Europaparlamentet enligt fördraget om Europeiska unionen inom det
område som omfattas av detta interinstitutionella avtal. Europaparlamentets ordförande och
den särskilda kommittén får begära att få del av dokumenten i fråga i rådets lokaler.

Om det är lämpligt och möjligt med beaktande av informationens eller dokumentens art och
innehåll, skall dessa göras tillgängliga för Europaparlamentets ordförande som skall välja ett
av följande alternativ:

a) Information till ordföranden för utskottet för utrikesfrågor, mänskliga
rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik.

b) Tillgång till information som begränsas till endast medlemmar av utskottet för
utrikesfrågor, mänskliga rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik.

c) Behandling inom lyckta dörrar i utskottet för utrikesfrågor, mänskliga
rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik i enlighet med
bestämmelser som kan variera beroende på sekretessgraden i fråga.

d) Överlämnande av dokument i vilka information har strukits med hänsyn till
den sekretessgrad som krävs.

Dessa alternativ skall inte tillämpas om känslig information är klassificerad som TRÈS
SECRET/TOP SECRET.

När det gäller dokument som klassificerats som SECRET eller CONFIDENTIEL skall
Europaparlamentets ordförandes val av ett av dessa alternativ i förväg överenskommas med
rådet.

Informationen eller dokumenten i fråga får inte offentliggöras eller lämnas vidare till någon
annan mottagare.

4. Slutbestämmelser

4.1. Europaparlamentet och rådet skall vart för sig vidta alla nödvändiga åtgärder för att
säkerställa tillämpningen av detta interinstitutionella avtal, inklusive de åtgärder som krävs
för säkerhetsundersökningen av de berörda personerna.

4.2. De två institutionerna är villiga att diskutera jämförbara interinstitutionella avtal om
sekretessbelagd information inom andra av rådets verksamhetsområden, varvid skall gälla att
bestämmelserna i detta interinstitutionella avtal inte blir prejudicerande för unionens eller
gemenskapens andra verksamhetsområden och inte påverkar innehållet i några andra
interinstitutionella avtal.
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4.3. Detta interinstitutionella avtal skall ses över efter två år på begäran av endera av de
två institutionerna med beaktande av de erfarenheter som erhållits vid tillämpningen av
detsamma.

Bilaga

Det interinstitutionella avtalet skall tillämpas i enlighet med relevanta tillämpliga
bestämmelser, särskilt i överensstämmelse med principen att upphovsmannens godkännande
krävs för överlämnande av sekretessbelagd information enligt punkt 1.2.

När medlemmarna i Europaparlamentets särskilda kommitté får tillgång till känsliga
handlingar skall detta ske i en säkrad lokal på rådet.

Det interinstitutionella avtalet skall träda i kraft efter det att Europaparlamentet har antagit
interna säkerhetsåtgärder som överensstämmer med de principer som anges i punkt 2.1 och
som är jämförbara med de åtgärder som tillämpas på de andra institutionerna, i syfte att
garantera en likvärdig skyddsnivå för den känsliga informationen i fråga.
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EUROPAPARLAMENTETS BESLUT AV DEN 23 OKTOBER 2002
OM GENOMFÖRANDET AV DET INTERINSTITUTIONELLA AVTALET OM

EUROPAPARLAMENTETS TILLGÅNG TILL KÄNSLIG INFORMATION I
RÅDET OM SÄKERHETS- OCH FÖRSVARSPOLITIKEN1

EUROPAPARLAMENTET HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av artikel 9, särskilt punkterna 6 och 7, i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till
Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar2,

med beaktande av arbetsordningens bilaga VII, del A, punkt 13,

med beaktande av artikel 20 i presidiets beslut av den 28 november 2001 om allmänhetens
tillgång till Europaparlamentets handlingar4,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och rådet om
Europaparlamentets tillgång till känslig information från rådet på säkerhets- och
försvarspolitikens område,

med beaktande av presidiets förslag och av följande skäl:

Viss information om säkerhets- och försvarspolitiken som är belagd med sträng sekretess är av
särskild natur och har ett särskilt känsligt innehåll.

Rådet är förpliktigat att tillhandahålla Europaparlamentet information om känsliga handlingar
i enlighet med vad som överenskommits mellan institutionerna.

De av Europaparlamentets ledamöter som ingår i den särskilda kommitté som inrättas genom
det interinstitutionella avtalet bör genomgå en säkerhetsprövning för att få tillgång till känslig
information i enlighet med principen att de behöver ha tillgång till uppgifterna för
tjänsteutövningen.

Det är nödvändigt att införa särskilda arrangemang för att ta emot, hantera och kontrollera
känslig information från rådet, medlemsstaterna, tredjeländer eller internationella
organisationer.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Syftet med detta beslut är att anta kompletterande åtgärder som är nödvändiga för att
genomföra det interinstitutionella avtalet om Europaparlamentets tillgång till känslig
information från rådet på säkerhets- och försvarspolitikens område.

1 EGT C 298, 30.11.2002, s. 4.
2 EGT L 145, 31.5.2001, s. 43.
3 Bilagan har tagits bort från Arbetsordningen.
4 EGT C 374, 29.12.2001, s. 1.
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Artikel 2

Europaparlamentets begäran om tillgång till känslig information från rådet skall behandlas av
rådet i enlighet med dess bestämmelser. När de begärda handlingarna har upprättats av andra
institutioner, medlemsstater, tredjeländer eller internationella organisationer, översänds
handlingarna när dessa gett sitt medgivande.

Artikel 3

Europaparlamentets talman skall ansvara för genomförandet av detta interinstitutionella avtal
inom parlamentet.

Talmannen skall för detta ändamål vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att den
information som mottas direkt från rådets ordförande eller generalsekreterare/höge
representant eller som inhämtas i samband med att känsliga handlingar konsulteras i rådets
lokaler omfattas av sekretess.

Artikel 4

När Europaparlamentets talman eller ordföranden för utskottet för utrikesfrågor, mänskliga
rättigheter, gemensam säkerhet och försvarspolitik uppmanar rådets ordförandeskap eller
generalsekreterare/höge representant att tillhandahålla känslig information till den särskilda
kommitté som inrättas genom det interinstitutionella avtalet, skall denna information
tillhandahållas snarast. Europaparlamentet skall utrusta ett rum särskilt för detta ändamål. Valet
av rum skall göras så att en likvärdig skyddsnivå garanteras som den som fastställs för denna
typ av möten i rådets beslut 2001/264/EG av den 19 mars 2001 om antagande av rådets
säkerhetsbestämmelser5.

Artikel 5

Informationsmötet, som leds av Europaparlamentets talman eller av ovannämnda
utskottsordförande, skall hållas inom stängda dörrar.

Med undantag för de fyra ledamöter som utses av talmanskonferensen skall enbart de
tjänstemän som på grund av sina arbetsuppgifter eller tjänsteåligganden genomgått
säkerhetsprövning och beviljats tillstånd, få tillträde till möteslokalen under förutsättning att
de behöver ha tillgång till uppgifterna för tjänsteutövningen.

Artikel 6

När Europaparlamentets talman eller ordföranden i ovannämnda utskott beslutar att begära att
få konsultera handlingar med känslig information, skall handlingarna i enlighet med punkt 3.3
i ovannämnda interinstitutionella avtal konsulteras i rådets lokaler.

Handlingarna skall konsulteras på plats i de versioner som finns tillgängliga.

Artikel 7

De ledamöter av Europaparlamentet som skall delta i informationsmöten eller ta del av känsliga
handlingar skall genomgå ett liknande säkerhetsprövningsförfarande som medlemmarna av

5 EGT L 101, 11.4.2001, s. 1.
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rådet och ledamöterna av kommissionen. I detta avseende skall Europaparlamentets talman
vidta nödvändiga åtgärder vid de behöriga nationella myndigheterna.

Artikel 8

De tjänstemän som skall få kännedom om känslig information skall genomgå
säkerhetsprövning i enlighet med de bestämmelser som fastställts för övriga institutioner. De
tjänstemän som genomgått en sådan säkerhetsprövning, under förutsättning att de behöver ha
tillgång till uppgifterna för tjänsteutövningen, skall kunna få delta i ovannämnda
informationsmöten eller få kännedom om deras innehåll. Generalsekreteraren skall bevilja
tillstånd till detta efter att ha inhämtat yttranden från de nationella behöriga myndigheterna i
medlemsstaterna och på grundval av de säkerhetsprövningar som samma myndigheter
genomfört.

Artikel 9

Den information som erhålls vid dessa möten eller när handlingar konsulteras i rådets lokaler
får inte röjas, spridas eller mångfaldigas, vare sig fullständigt eller delvis, i någon som helst
form. Det är inte heller tillåtet att göra någon form av upptagning av den känsliga information
som rådet tillhandahållit.

Artikel 10

De ledamöter av Europaparlamentet som av talmanskonferensen utsetts för att få tillgång till
känslig information skall ha tystnadsplikt. Vid brott mot tystnadsplikten skall ledamöterna i
den särskilda kommittén bytas ut mot en annan ledamot som talmanskonferensen utser. En
ledamot som brutit mot tystnadsplikten kan, innan han eller hon utesluts från den särskilda
kommittén, höras av talmanskonferensen som då skall hålla ett särskilt sammanträde inom
stängda dörrar. Den ledamot som gjort sig skyldig till informationsläckan kan, i förekommande
fall, förutom att bli utesluten ur den särskilda kommittén, även bli föremål för rättsliga åtgärder
i enlighet med gällande lagstiftning.

Artikel 11

De tjänstemän som på vederbörligt sätt genomgått säkerhetsprövning och som skall få tillgång
till känslig information på grundval av principen att de behöver ha tillgång till uppgifterna för
tjänsteutövningen skall ha tystnadsplikt. Eventuella brott mot tystnadsplikten skall bli föremål
för en utredning som leds av Europaparlamentets talman och, i förekommande fall, ett
disciplinförfarande i enlighet med tjänsteföreskrifterna. Om det blir fråga om rättsliga åtgärder
skall talmannen vidta de åtgärder som krävs för att de behöriga nationella myndigheterna skall
kunna inleda lämpliga förfaranden.

Artikel 12

Presidiet skall vara behörigt att genomföra de eventuella anpassningar, ändringar eller
tolkningar som kan bli nödvändiga för att tillämpa detta beslut.

Artikel 13

Detta beslut återges i Europaparlamentets arbetsordning och träder i kraft samma dag som det
offentliggörs i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
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II

(Meddelanden)

INTERINSTITUTIONELLA  AVTAL

INTERINSTITUTIONELLT  AVTAL

av  den  12  mars  2014

mellan  Europaparlamentet  och  rådet  om  överförande  till  och  hantering  inom 
Europaparlamentet  av  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  som  innehas  av  rådet  vilka  rör 

andra  frågor  än  de  som  omfattas  av  den  gemensamma  utrikes- och  säkerhetspolitiken

(2014/C  95/01)

EUROPAPARLAMENTET  OCH  RÅDET  HAR  INGÅTT  DETTA  INTERINSTITUTIONELLA  AVTAL

av  följande  skäl:

(1) Enligt  artikel  14.1  i  fördraget  om  Europeiska  unionen  (EU-fördraget)  ska  Europaparlamentet  tillsammans 
med  rådet  lagstifta  och  utöva  budgetfunktionen  samt  utöva  politisk  kontroll  och  ha  rådgivande  funktion 
i  enlighet  med  de  villkor  som  fastställs  i  fördragen.

(2) Enligt  artikel  13.2  i  EU-fördraget  ska  varje  institution  handla  inom  ramen  för  de  befogenheter  som  den 
har  tilldelats  genom  fördragen,  i  enlighet  med  de  förfaranden,  villkor  och  mål  som  anges  där.  I  den  arti
keln  föreskrivs  även  att  institutionerna  ska  samarbeta  lojalt  med  varandra.  I  artikel  295  i  fördraget  om 
Europeiska  unionens  funktionssätt  (EUF-fördraget)  föreskrivs  att  Europaparlamentet  och  rådet,  bland  annat, 
ska  reglera  formerna  för  sitt  samarbete  och  att  de  i  detta  syfte  med  beaktande  av  fördragen  får  ingå 
interinstitutionella  avtal  som  kan  vara  bindande.

(3) Enligt  fördragen  och  i  förekommande  fall  andra  tillämpliga  bestämmelser  ska  rådet,  antingen  inom  ramen 
för  ett  särskilt  lagstiftningsförfarande  eller  enligt  andra  beslutsförfaranden,  höra  eller  inhämta  godkännande 
från  Europaparlamentet,  innan  rådet  antar  en  rättsakt.  I  fördragen  föreskrivs  också  att  Europaparlamentet 
i  vissa  fall  ska  informeras  om  hur  arbetet  fortskrider  eller  om  resultatet  av  ett  visst  förfarande  eller  delta 
i  vissa  unionsbyråers  utvärdering  eller  kontroll.

(4) I  synnerhet  föreskrivs  i  artikel  218.6  i  EUF-fördraget  att  rådet,  utom  i  de  fall  då  ett  internationellt  avtal 
uteslutande  gäller  den  gemensamma  utrikes- och  säkerhetspolitiken,  ska  anta  beslutet  om  ingående  av 
avtalet  i  fråga  efter  godkännande  eller  hörande  av  Europaparlamentet.  Alla  sådana  internationella  avtal 
som  inte  avser  enbart  den  gemensamma  utrikes- och  säkerhetspolitiken  omfattas  därför  av  detta  interinsti
tutionella  avtal.

(5) I  artikel  218.10  i  EUF-fördraget  föreskrivs  att  Europaparlamentet  omedelbart  och  fullständigt  ska  infor
meras  i  alla  skeden  av  förfarandet.  Denna  bestämmelse  ska  också  tillämpas  på  avtal  som  rör  den  gemen
samma  utrikes- och  säkerhetspolitiken.

(6) I  de  fall  där  genomförandet  av  fördragen  och  i  förekommande  fall  andra  relevanta  bestämmelser  kräver 
att  Europaparlamentet  får  tillgång  till  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  som  innehas  av  rådet  bör 
Europaparlamentet  och  rådet  enas  om  lämpliga  former  för  en  sådan  tillgång.

(7) När  rådet  beslutar  att  bevilja  Europaparlamentet  tillgång  till  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  som 
innehas  av  rådet  inom  den  gemensamma  utrikes- och  säkerhetspolitiken,  fattar  det  antingen  beslut  om 
detta  från  fall  till  fall  eller  använder  det  interinstitutionella  avtalet  av  den  20  november  2002  mellan 
Europaparlamentet  och  rådet  om  Europaparlamentets  tillgång  till  känslig  information  i  rådet  om  säker
hets- och  försvarspolitiken (1)  (nedan  kallat  det  interinstitutionella  avtalet  av  den  20  november  2002),  beroende 
på  vad  som  är  lämpligt.

(1) EGT C 298, 30.11.2002, s. 1.

1.4.2014 SV Europeiska unionens officiella tidning C 95/1
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(8) I  den  höga  representantens  uttalande  om  politiskt  ansvar (1),  som  gjordes  vid  antagandet  av  rådets  beslut 
2010/427/EU  av  den  26  juli  2010  om  hur  den  europeiska  avdelningen  för  yttre  åtgärder  ska  organiseras 
och  arbeta (2),  sägs  det  att  den  höga  representanten  i  detta  sammanhang  kommer  att  se  över  och  vid 
behov  föreslå  en  anpassning  av  gällande  bestämmelser  om  Europaparlamentsledamöternas  tillgång  till 
säkerhetsskyddsklassificerade  handlingar  och  uppgifter  på  säkerhets- och  försvarspolitikens  område  (dvs.  det 
interinstitutionella  avtalet  av  den  20  november  2002).

(9) Det  är  viktigt  att  Europaparlamentet  deltar  när  det  gäller  att  utforma  de  principer,  normer  och  regler  för 
skydd  av  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  som  är  nödvändiga  för  att  skydda  Europeiska  unionens 
och  medlemsstaternas  intressen.  Dessutom  kommer  Europaparlamentet  att  kunna  lämna  säkerhetsskydds
klassificerade  uppgifter  till  rådet.

(10) Den  31  mars  2011  antog  rådet  beslut  2011/292/EU  om  säkerhetsbestämmelser  för  skydd  av  säkerhets
skyddsklassificerade  EU-uppgifter (3)  (nedan  kallat  rådets  säkerhetsbestämmelser).

(11) Den  6  juni  2011  antog  Europaparlamentets  presidium  ett  beslut  om  bestämmelserna  för  Europaparlamen
tets  hantering  av  sekretessbelagda  uppgifter (4)  (nedan  kallat  Europaparlamentets  säkerhetsbestämmelser).

(12) Säkerhetsbestämmelserna  för  unionens  institutioner,  byråer  eller  organ  bör  tillsammans  utgöra  en  övergri
pande  och  konsekvent  allmän  ram  inom  Europeiska  unionen  för  att  skydda  säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter,  och  bör  garantera  likvärdighet  för  de  grundläggande  principerna  och  miniminormerna.  De 
grundläggande  principer  och  miniminormer  som  fastställs  i  Europaparlamentets  säkerhetsbestämmelser  och 
i  rådets  säkerhetsbestämmelser  bör  följaktligen  vara  likvärdiga.

(13) Den  nuvarande  skyddsnivån  för  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  enligt  Europaparlamentets  säkerhets
bestämmelser  bör  motsvara  skyddsnivån  för  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  enligt  rådets  säkerhets
bestämmelser.

(14) De  berörda  avdelningarna  vid  Europaparlamentets  sekretariat  och  rådets  generalsekretariat  kommer  att  ha 
ett  nära  samarbete  för  att  säkerställa  att  de  båda  institutionerna  tillämpar  likvärdiga  skyddsnivåer  för 
säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter.

(15) Detta  avtal  påverkar  inte  befintliga  och  framtida  bestämmelser  om  tillgång  till  handlingar  som  antas 
i  enlighet  med  artikel  15.3  i  EUF-fördraget,  bestämmelser  om  skydd  av  personuppgifter  som  antas 
i  enlighet  med  artikel  16.2  i  EUF-fördraget,  bestämmelser  om  Europaparlamentets  undersökningsrätt  som 
antas  i  enlighet  med  artikel  226  tredje  stycket  i  EUF-fördraget  eller  relevanta  bestämmelser  rörande  Euro
peiska  byrån  för  bedrägeribekämpning  (Olaf).

EUROPAPARLAMENTET  OCH  RÅDET  HAR  ENATS  OM  FÖLJANDE.

Artikel  1

Syfte  och  tillämpningsområde

Detta  avtal  innehåller  bestämmelser  om  överförande  till  och  hantering  inom  Europaparlamentet  av  säkerhets
skyddsklassificerade  uppgifter  som  innehas  av  rådet  om  andra  frågor  än  de  som  omfattas  av  den  gemensamma 
utrikes- och  säkerhetspolitiken  vilka  är  relevanta  för  Europaparlamentets  utövande  av  sina  befogenheter  och 
arbetsuppgifter.  Det  gäller  alla  sådana  frågor,  nämligen

a) förslag  som  omfattas  av  ett  särskilt  lagstiftningsförfarande  eller  ett  annat  beslutsförfarande  enligt  vilket  Euro
paparlamentet  ska  höras  eller  ge  sitt  godkännande,

b) internationella  avtal  om  vilka  Europaparlamentet  ska  höras  eller  som  Europaparlamentet  ska  godkänna  enligt 
artikel  218.6  i  EUF-fördraget,

(1) EUT C 210, 3.8.2010, s. 1.
(2) EUT L 201, 3.8.2010, s. 30.
(3) EUT L 141, 27.5.2011, s. 17.
(4) EUT C 190, 30.6.2011, s. 2.
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c) förhandlingsdirektiv  för  internationella  avtal  som  avses  i  led  b,

d) verksamhet,  utvärderingsrapporter  eller  andra  handlingar  om  vilka  Europaparlamentet  ska  hållas  underrättat, 
och

e) handlingar  rörande  verksamheten  inom  de  unionsbyråer  i  vilkas  utvärdering  eller  kontroll  Europaparlamentet 
ska  delta.

Artikel  2

Definition  av  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter

I  detta  avtal  avses  med  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  någon,  några  eller  samtliga  av  följande:

a) Säkerhetsskyddsklassificerade  EU-uppgifter  enligt  definitionen  i  Europaparlamentets  säkerhetsbestämmelser  och 
rådets  säkerhetsbestämmelser  med  någon  av  följande  säkerhetsskyddsmarkeringar:

— RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED.

— CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL.

— SECRET  UE/EU  SECRET.

— TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET.

b) Säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  som  lämnas  till  rådet  av  medlemsstater,  med  en  nationell  säkerhets
skyddsmarkering  som  motsvarar  någon  av  de  säkerhetsskyddsmarkeringar  som  används  för  säkerhetsskydds
klassificerade  EU-uppgifter  som  förtecknas  i  led  a.

c) Säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  som  lämnas  till  Europeiska  unionen  av  tredjestater  eller  internationella 
organisationer,  med  en  säkerhetsskyddsmarkering  som  motsvarar  någon  av  de  säkerhetsskyddsmarkeringar  som 
används  för  säkerhetsskyddsklassificerade  EU-uppgifter  som  förtecknas  i  led  a  i  enlighet  med  vad  som  fast
ställs  i  relevanta  avtal  eller  administrativa  överenskommelser  om  informationssäkerhet.

Artikel  3

Skydd  av  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter

1. Europaparlamentet  ska  i  enlighet  med  sina  säkerhetsbestämmelser  och  med  detta  avtal  skydda  alla  säker
hetsskyddsklassificerade  uppgifter  som  rådet  tillhandahåller  parlamentet.

2. Eftersom  likvärdighet  ska  upprätthållas  mellan  de  grundläggande  principer  och  miniminormer  för  skydd  av 
säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  som  har  fastställts  av  Europaparlamentet  och  av  rådet  i  respektive  säker
hetsbestämmelser,  ska  Europaparlamentet  säkerställa  att  de  säkerhetsåtgärder  som  har  vidtagits  i  dess  lokaler 
innebär  en  skyddsnivå  för  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  som  motsvarar  skyddsnivån  för  sådana  uppgifter 
i  rådets  lokaler.  Europaparlamentets  och  rådets  berörda  avdelningar  ska  ha  ett  nära  samarbete  i  detta  syfte.

3. Europaparlamentet  ska  vidta  lämpliga  åtgärder  för  att  säkerställa  att  de  säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter  som  rådet  tillhandahåller  parlamentet  inte

a) används  för  andra  ändamål  än  de  för  vilka  tillgång  gavs,

b) lämnas  ut  till  andra  personer  än  de  som  har  beviljats  tillgång  enligt  artiklarna  4  och  5  eller  offentliggörs,

c) lämnas  ut  till  andra  unionsinstitutioner,  -byråer  eller  -organ  eller  till  medlemsstater,  tredjestater  eller  interna
tionella  organisationer  utan  föregående  skriftligt  medgivande  från  rådet.

4. Rådet  får  endast  bevilja  Europaparlamentet  tillgång  till  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  som  härrör 
från  andra  unionsinstitutioner,  -byråer  eller  -organ  eller  från  medlemsstater,  tredjestater  eller  internationella  orga
nisationer  med  föregående  skriftligt  medgivande  från  upphovsmannen.
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Artikel  4

Personalsäkerhet

1. Tillgång  till  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  ska  beviljas  Europaparlamentets  ledamöter  i  enlighet  med 
artikel  5.4.

2. Tillgång  till  uppgifter  med  säkerhetsskyddsklassificeringsnivån  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL, 
SECRET  UE/EU  SECRET  eller  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  eller  motsvarande  får  endast  beviljas  ledamöter 
av  Europaparlamentet  som  har  fått  tillstånd  av  Europaparlamentets  ordförande  och

a) som  har  säkerhetsprövats  i  enlighet  med  Europaparlamentets  säkerhetsbestämmelser,  eller

b) för  vilka  en  behörig  nationell  myndighet  har  meddelat  att  de  i  kraft  av  sina  arbetsuppgifter  vederbörligen  får 
bemyndigas  i  enlighet  med  nationella  lagar  och  andra  författningar.

Trots  vad  som  sägs  i  föregående  stycke  får  tillgång  till  uppgifter  klassificerade  som  CONFIDENTIEL  UE/EU 
CONFIDENTIAL  eller  motsvarande  även  beviljas  de  ledamöter  av  Europaparlamentet  i  enlighet  med  artikel  5.4 
vilka  har  undertecknat  en  högtidlig  försäkran  om  att  de  inte  kommer  att  lämna  ut  uppgifterna,  i  enlighet  med 
Europaparlamentets  säkerhetsbestämmelser.  Rådet  ska  underrättas  om  namnen  på  ledamöter  av  Europaparlamentet 
som  beviljats  tillgång  enligt  detta  stycke.

3. Innan  ledamöter  av  Europaparlamentet  beviljas  tillgång  till  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter,  ska  de 
informeras  om  och  bekräfta  sina  skyldigheter  att  skydda  sådana  uppgifter  i  enlighet  med  Europaparlamentets 
säkerhetsbestämmelser  samt  informeras  om  hur  de  säkerställer  sådant  skydd.

4. Tillgång  till  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  ska  endast  beviljas  sådana  av  Europaparlamentets  tjäns
temän  och  övriga  anställda  som  arbetar  för  politiska  grupper  och

a) som  på  förhand  har  utsetts  av  den  berörda  parlamentsinstansen  eller  befattningshavaren  enligt  artikel  5.4,  på 
grund  av  att  de  behöver  uppgifterna  för  tjänsteutövningen,

b) som  har  genomgått  säkerhetsprövning  för  den  korrekta  nivån  i  enlighet  med  Europaparlamentets  säkerhetsbe
stämmelser,  när  uppgifterna  klassificeras  som  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET  UE/EU  SECRET 
eller  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET  eller  motsvarande,  och

c) som  har  informerats  och  fått  skriftliga  instruktioner  om  sina  skyldigheter  att  skydda  sådana  uppgifter  samt 
om  hur  sådant  skydd  säkerställs  och  har  undertecknat  en  förklaring,  där  de  bekräftar  att  de  har  mottagit 
dessa  instruktioner  och  åtar  sig  att  följa  dem  i  enlighet  med  Europaparlamentets  säkerhetsbestämmelser.

Artikel  5

Förfarande  för  tillgång  till  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter

1. Rådet  ska  tillhandahålla  Europaparlamentet  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  som  avses  i  artikel  1,  om 
det  enligt  fördragen  eller  rättsakter  som  har  antagits  med  stöd  av  fördragen  föreligger  en  rättslig  skyldighet  för 
rådet  att  göra  detta.  De  parlamentsinstanser  eller  befattningshavare  som  avses  i  punkt  3  får  också  lämna  in  en 
skriftlig  begäran  om  sådana  uppgifter.

2. I  andra  fall  får  rådet  antingen  tillhandahålla  Europaparlamentet  sådana  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter 
som  avses  i  artikel  1  på  eget  initiativ  eller  efter  skriftlig  begäran  från  någon  av  de  parlamentsinstanser  eller 
befattningshavare  som  avses  i  punkt  3.

3. Följande  parlamentsinstanser  eller  befattningshavare  får  lämna  in  en  skriftlig  begäran  till  rådet:

a) Ordföranden.

b) Talmanskonferensen.

c) Presidiet.

d) Det  berörda  utskottets  ordförande.

e) Den  eller  de  berörda  föredragandena.
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Begäranden  från  andra  ledamöter  av  Europaparlamentet  ska  lämnas  in  via  en  av  de  parlamentsinstanser  eller 
befattningshavare  som  anges  i  första  stycket.

Rådet  ska  utan  dröjsmål  besvara  en  sådan  begäran.

4. Om  det  föreligger  en  rättslig  skyldighet  för  rådet  att  bevilja  Europaparlamentet  tillgång  till  säkerhetsskydds
klassificerade  uppgifter  eller  om  rådet  har  beslutat  att  bevilja  Europaparlamentet  sådan  tillgång,  ska  rådet  skrift
ligen,  innan  de  uppgifterna  överlämnas,  tillsammans  med  den  berörda  instansen  eller  befattningshavaren  enligt 
punkt  3  fastställa

a) att  sådan  tillgång  får  beviljas  en  eller  flera  av  följande,  nämligen

i) ordföranden,

ii) talmanskonferensen,

iii) presidiet,

iv) det  berörda  utskottets  ordförande,

v) den  eller  de  berörda  föredragandena,

vi) alla  eller  vissa  ledamöter  i  det  eller  de  berörda  utskotten,  och

b) eventuella  särskilda  bestämmelser  om  hanteringen  i  syfte  att  skydda  uppgifterna.

Artikel  6

Registrering  av,  förvaring  av,  tillgång  till  och  diskussion  omsäkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter 
i  Europaparlamentet

1. Säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  som  rådet  har  tillhandahållit  Europaparlamentet  ska  om  de  har  säker
hetsskyddsklassificeringsnivån  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL,  SECRET  UE/EU  SECRET  eller  TRÈS  SECRET 
UE/EU  TOP  SECRET  eller  motsvarande,

a) registreras  för  säkerhetsändamål,  så  att  deras  livscykel  dokumenteras  och  det  säkerställs  att  de  alltid  går  att 
spåra,

b) ska  förvaras  i  ett  säkrat  utrymme  som  uppfyller  de  miniminormer  för  fysisk  säkerhet  som  fastställs  i  rådets 
säkerhetsbestämmelser  och  Europaparlamentets  säkerhetsbestämmelser,  vilka  ska  vara  likvärdiga,  och

c) får  endast  konsulteras  av  berörda  ledamöter  av  Europaparlamentet,  tjänstemän  och  andra  anställda  vid  Euro
paparlamentet  som  arbetar  för  politiska  grupper  i  enlighet  med  artiklarna  4.4  och  5.4  i  ett  säkert  läsrum 
i  Europaparlamentets  lokaler.  I  sådana  fall  gäller  följande  villkor:

i) Uppgifterna  får  inte  kopieras  på  något  sätt,  exempelvis  genom  fotokopiering  eller  fotografering,

ii) inga  anteckningar  får  göras,  och

iii) inga  apparater  för  elektronisk  kommunikation  får  medföras  in  i  rummet.

2. Säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  som  rådet  tillhandahåller  Europaparlamentet  ska,  om  de  klassificerats 
som  RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED  eller  motsvarande,  hanteras  och  lagras  i  enlighet  med  Europaparlamentets 
säkerhetsregler  som  ska  erbjuda  en  skyddsnivå  för  sådana  säkerhetskyddsklassificerade  uppgifter  som  är  likvärdig 
med  rådets.

Trots  vad  som  sägs  i  första  stycket  ska  uppgifter  som  klassificerats  som  RESTREINT  UE/EU  RESTRICTED  eller 
motsvarande  under  en  tolvmånadersperiod  efter  ikraftträdandet  av  detta  avtal  hanteras  och  lagras  i  enlighet  med 
punkt  1.  Tillgång  till  sådana  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  ska  regleras  av  artiklarna  4.4a,  4.4c  och  5.4.

3. Säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  får  behandlas  endast  i  kommunikations-och  informationssystem  som 
har  ackrediterats  eller  godkänts  i  vederbörlig  ordning  i  enlighet  med  normer  som  motsvarar  normerna  i  rådets 
säkerhetsbestämmelser.

4. Säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  som  muntligen  har  meddelats  mottagare  i  Europaparlamentet  ska 
vara  föremål  för  samma  skyddsnivå  som  skriftliga  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter.
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5. Utan  hinder  av  vad  som  sägs  i  punkt  1  c  i  denna  artikel  får  uppgifter  upp  till  säkerhetsskyddsklassifice
ringsnivån  CONFIDENTIEL  UE/EU  CONFIDENTIAL  eller  motsvarande  som  rådet  tillhandahåller  Europaparlamentet 
diskuteras  vid  sammanträden  bakom  stängda  dörrar  med  närvaro  av  endast  ledamöter  av  Europaparlamentet  och 
de  tjänstemän  och  övriga  anställda  vid  Europaparlamentet  som  arbetar  för  politiska  grupper  vilka  har  beviljats 
tillgång  till  uppgifterna  i  enlighet  med  artiklarna  4.4.  och  5.4.  Följande  villkor  ska  gälla:

— Handlingarna  ska  delas  ut  vid  sammanträdets  början  och  samlas  in  vid  dess  slut,

— handlingarna  får  inte  kopieras  på  något  sätt,  exempelvis  genom  fotokopiering  eller  fotografering,

— inga  anteckningar  får  göras,

— inga  apparater  för  elektronisk  kommunikation  får  medföras  in  i  rummet,  och

— protokollet  från  sammanträdet  ska  inte  omnämna  diskussionen  av  den  punkt  som  omfattar  säkerhetsskydds
klassificerade  uppgifter.

6. När  det  är  nödvändigt  med  sammanträden  för  att  diskutera  uppgifter  som  klassificerats  på  nivån  SECRET 
UE/EU  SECRET  eller  TRÈS  SECRET  UE/EU  TOP  SECRET,  eller  motsvarande  ska  Europaparlamentet  och  rådet 
i  varje  enskilt  fall  enas  om  särskilda  arrangemang.

Artikel  7

Överträdelse  av  säkerhetsbestämmelserna,  förlust  eller  röjande  avsäkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter

1. Om  det  föreligger  bevis  eller  misstanke  om  att  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  som  rådet  har  tillhan
dahållit  har  gått  förlorade  eller  röjts,  ska  Europaparlamentets  generalsekreterare  omedelbart  informera  rådets  gene
ralsekreterare  om  detta.  Europaparlamentets  generalsekreterare  ska  inleda  en  undersökning  och  informera  rådets 
generalsekreterare  om  resultatet  av  undersökningen  samt  om  vilka  åtgärder  som  har  vidtagits  för  att  förhindra 
ett  upprepande.  Om  en  ledamot  av  Europaparlamentet  är  inblandad,  ska  Europaparlamentets  ordförande  agera 
tillsammans  med  Europaparlamentets  generalsekreterare.

2. Ledamöter  av  Europaparlamentet  som  gör  sig  skyldiga  till  överträdelser  av  de  föreskrifter  som  fastställs 
i  Europaparlamentets  säkerhetsbestämmelser  eller  i  detta  avtal  kan  bli  föremål  för  de  påföljder  som  anges 
i  artiklarna  9.2  och  152–154  i  Europaparlamentets  arbetsordning.

3. En  tjänsteman  eller  övrig  anställd  vid  Europaparlamentet  som  arbetar  för  en  politisk  grupp  och  som  är 
ansvarig  för  en  överträdelse  av  föreskrifterna  i  Europaparlamentets  säkerhetsbestämmelser  eller  i  detta  avtal  kan 
bli  föremål  för  de  påföljder  som  anges  i  tjänsteföreskrifterna  för  tjänstemännen  eller  i  anställningsvillkoren  för 
övriga  anställda  i  Europeiska  unionen,  vilka  återfinns  i  förordning  (EEG,  Euratom,  EKSG)  nr  259/68 (1).

4. Den  som  är  ansvarig  för  förlust  eller  röjande  av  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  kan  bli  föremål  för 
disciplinära  och/eller  rättsliga  åtgärder  enligt  tillämpliga  lagar  och  andra  författningar.

Artikel  8

Slutbestämmelser

1. Europaparlamentet  och  rådet  ska,  var  och  en  för  sitt  eget  vidkommande,  vidta  alla  nödvändiga  åtgärder  för 
att  säkerställa  genomförandet  av  detta  avtal.  De  ska  samarbeta  i  detta  syfte,  särskilt  genom  att  anordna  besök 
för  att  kontrollera  att  de  säkerhetstekniska  aspekterna  av  detta  avtal  följs.

2. De  berörda  avdelningarna  vid  Europaparlamentets  sekretariat  och  vid  rådets  generalsekretariat  ska  samråda 
med  varandra  innan  någon  av  institutionerna  ändrar  sina  säkerhetsbestämmelser,  i  syfte  att  säkerställa  att  de 
grundläggande  principerna  och  miniminormerna  för  skydd  av  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  förblir 
likvärdiga.

(1) EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.
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3. Säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  ska  lämnas  till  Europaparlamentet  enligt  detta  avtal  så  snart  rådet 
tillsammans  med  Europaparlamentet  har  fastställt  att  likvärdighet  har  uppnåtts  dels  mellan  de  grundläggande 
principerna  och  miniminormerna  för  skydd  av  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter  i  Europaparlamentets  och 
i  rådets  säkerhetsbestämmelser,  dels  vad  gäller  nivån  på  det  skydd  som  ges  säkerhetsskyddsklassificerade  uppgifter 
i  Europaparlamentets  och  i  rådets  lokaler.

4. Detta  avtal  kan  ses  över  på  begäran  av  endera  av  de  två  institutionerna  med  beaktande  av  de  erfarenheter 
som  har  gjorts  vid  avtalets  genomförande.

5. Detta  avtal  träder  i  kraft  samma  dag  som  det  offentliggörs  i  Europeiska  unionens  officiella  tidning.

Som  skedde  i  Bryssel  och  Strasbourg  den  12.  marts  2014

För  Europaparlamentet

Ordförande

För  rådet

Ordförande
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II 

(Meddelanden) 

MEDDELANDEN FRÅN EUROPEISKA UNIONENS INSTITUTIONER, BYRÅER 
OCH ORGAN 

EUROPAPARLAMENTET 

BESLUT AV EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM 

av den 15 april 2013 

om bestämmelserna för Europaparlamentets hantering av sekretessbelagd information 

(2014/C 96/01) 

EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM HAR FATTAT DETTA BESLUT 

med beaktande av artikel 23.12 i Europaparlamentets arbetsordning, 

och av följande skäl: 

(1)  Mot bakgrund av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (1) 
undertecknat den 20 oktober 2010 (ramavtalet) och det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet och 
rådet om överförande till och hantering inom Europaparlamentet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som 
innehas av rådet vilka rör andra frågor än de som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspoli
tiken (2) (det interinstitutionella avtalet) undertecknat den 12 mars 2014, är det nödvändigt att fastställa särskilda 
bestämmelser om Europaparlamentets hantering av sekretessbelagda uppgifter. 

(2)  Lissabonfördraget ger Europaparlamentet nya uppgifter, och för att utveckla parlamentets verksamhet på de 
områden som kräver en viss sekretess är det nödvändigt att fastställa grundläggande principer, miniminormer för 
säkerhet och lämpliga förfaranden för Europaparlamentets hantering av sekretessbelagda uppgifter, inklusive 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

(3)  Syftet med bestämmelserna i detta beslut är att garantera motsvarande skyddsnormer och överensstämmelse med 
de bestämmelser som har antagits av andra institutioner, organ och byråer som har upprättats genom eller på 
grundval av fördragen eller av medlemsstaterna för att Europeiska unionens beslutsprocess ska kunna fungera på 
ett smidigt sätt. 

(4)  Bestämmelserna i detta beslut antas utan att det påverkar nuvarande och framtida bestämmelser om tillgång till 
handlingar antagna i enlighet med artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). 
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(5)  Bestämmelserna i detta beslut antas utan att det påverkar nuvarande och framtida bestämmelser om skydd av 
personuppgifter antagna i enlighet med artikel 16 i EUF-fördraget. 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE. 

Artikel 1 

Syfte 

Detta beslut reglerar Europaparlamentets förvaltning och hantering av sekretessbelagda uppgifter, inklusive framställning, 
mottagande, överlämnande och lagring av sådana uppgifter, i syfte att skapa ett lämpligt skydd för deras konfidentiella 
karaktär. Beslutet genomför framför allt det interinstitutionella avtalet och ramavtalet, särskilt bilaga 2 till det avtalet. 

Artikel 2 

Definitioner 

I detta beslut gäller följande definitioner: 

a)  Uppgifter/information: alla muntliga eller skriftliga uppgifter eller information, oberoende av överföringsmedium eller 
upphovsman. 

b) Sekretessbelagda uppgifter: säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och andra sekretessbelagda uppgifter som inte säker
hetsskyddsklassificerats. 

c)  Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter: säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter och uppgifter med motsvarande 
säkerhetsskyddsklassificering. 

d) Säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter (EUCI): alla uppgifter och allt material som placerats på säkerhetsskyddsklassi
ficeringsnivåerna TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE/EU SECRET, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller 
RESTREINT UE/EU RESTRICTED vars röjande utan tillstånd skulle kunna vålla unionens eller en eller flera av dess 
medlemsstaters intressen skada i varierande grad, och upphovet till uppgifterna finns inom de institutioner, organ 
eller byråer som har upprättats genom eller på grundval av fördragen. Uppgifterna delas upp i följande kategorier: 

—  TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET är uppgifter och material vars röjande utan tillstånd skulle kunna vålla unionens 
eller en eller flera av dess medlemsstaters väsentliga intressen synnerligen allvarlig skada. 

—  SECRET UE/EU SECRET är uppgifter och material vars röjande utan tillstånd skulle kunna vålla unionens eller en 
eller flera av dess medlemsstaters väsentliga intressen allvarlig skada. 

— CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL är uppgifter och material vars röjande utan tillstånd skulle kunna vålla unio
nens eller en eller flera av dess medlemsstaters väsentliga intressen skada. 

—  RESTREINT UE/EU RESTRICTED uppgifter och material vars röjande utan tillstånd skulle kunna vara till nackdel för 
unionens eller en eller flera av dess medlemsstaters intressen. 

e) Uppgifter med motsvarande säkerhetsskyddsklassificering: säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter utfärdade av medlems
stater, tredjeländer eller internationella organisationer, som bär en säkerhetsskyddsklassificeringsmarkering motsva
rande en av de säkerhetsskyddsmarkeringar som används för EUCI och som har vidarebefordrats till Europaparla
mentet av rådet eller kommissionen. 
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f) Andra sekretessbelagda uppgifter: alla andra sekretessbelagda uppgifter som inte är säkerhetsskyddsklassificerade, inklu
sive uppgifter som omfattas av reglerna om uppgiftsskydd och kravet på tystnadsplikt, och som framställts i Europa
parlamentet eller överlämnats till Europaparlamentet av andra institutioner, organ och byråer som har upprättats 
genom eller på grundval av fördragen eller av medlemsstaterna. 

g)  Handling: registrerade uppgifter, oberoende av fysisk form eller egenskaper. 

h)  Material: alla slags handlingar eller maskiner eller utrustning som tillverkats eller håller på att tillverkas. 

i) Behov av kännedom i tjänsten: en persons behov av att ta del av sekretessbelagda uppgifter för att kunna utföra sitt offi
ciella uppdrag eller arbete. 

j)  Behörighet: ett beslut av talmannen, om det gäller Europaparlamentets ledamöter, eller av generalsekreteraren, om det 
gäller Europaparlamentets tjänstemän och Europaparlamentets övriga anställda som arbetar för de politiska grup
perna, att bevilja en enskild person tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter upp till en viss nivå, på 
grundval av ett positivt resultat vid en säkerhetsprövning (säkerhetsklarering) som utförts av en nationell säkerhets
myndighet i enlighet med den nationella lagstiftningen och med bestämmelserna i del 2 i bilaga I. 

k)  Placering på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå: sänkning av säkerhetsskyddsklassificeringsnivån. 

l)  Beslut att uppgifter inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade: borttagande av all säkerhetsskyddsklassificering. 

m)  Säkerhetsskyddsmarkering: en markering som görs på ”andra sekretessbelagda uppgifter” för att visa hur uppgifterna 
ska hanteras enligt förhandsbestämda specifika anvisningar eller visa vilket område en viss handling omfattar. 
Markeringen kan även göras på säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter för att ställa ytterligare krav på deras 
hantering. 

n)  Avmarkering: borttagande av alla säkerhetsskyddsmarkeringar. 

o)  Upphovsman: den vederbörligen behöriga person som har framställt sekretessbelagda uppgifter. 

p)  Säkerhetsmeddelanden: de genomförandeåtgärder som fastställs i bilaga II. 

q) Hanteringsanvisningar: tekniska anvisningar till avdelningarna inom Europaparlamentet om hanteringen av sekretess
belagda uppgifter. 

Artikel 3 

Grundläggande principer och miniminormer 

1. Europaparlamentets hantering av sekretessbelagda uppgifter ska följa de grundläggande principer och minimi
normer som fastställs i del 1 i bilaga I. 

2. Europaparlamentet ska inrätta ett ledningssystem för informationssäkerhet (ledningssystemet) i enlighet med de 
grundläggande principerna och miniminormerna. Ledningssystemet ska bestå av säkerhetsmeddelanden, hanteringsanvis
ningar och arbetsordningen. Syftet med ledningssystemet ska vara att underlätta det parlamentariska och administrativa 
arbetet samtidigt som skyddet för alla sekretessbelagda uppgifter som hanteras av Europaparlamentet säkerställs, med full 
respekt för de regler som upphovsmannen till sådana uppgifter har fastställt i säkerhetsmeddelandet. 

Behandlingen av sekretessbelagda uppgifter i Europaparlamentets automatiserade kommunikations- och informations
system ska genomföras i enlighet med principen om informationssäkring enligt säkerhetsmeddelande 3. 

3. Europaparlamentets ledamöter får ta del av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter upp till och med klassificerings
nivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED utan att genomgå någon säkerhetsprövning. 
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4. För uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller 
motsvarande ska tillgång beviljas Europaparlamentets ledamöter som har förklarats behöriga av talmannen enligt artikel 5 
eller sedan de undertecknat en försäkran på heder och samvete att de inte kommer att röja uppgifternas innehåll för 
tredje part och att de iakttar skyldigheten att skydda uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån 
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL och är medvetna om konsekvenserna av bristande efterlevnad av denna skyldighet. 

5. Om de berörda uppgifterna placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS 
SECRET/EU TOP SECRET eller motsvarande ska tillgång beviljas ledamöter av Europaparlamentet som talmannen förklarat 
som behöriga sedan 

a)  ledamöterna har genomgått en säkerhetsprövning i enlighet med del 2 i bilaga I i detta beslut, eller 

b)  ett meddelande har mottagits från en behörig nationell myndighet om att de berörda ledamöterna i kraft av sina 
arbetsuppgifter är vederbörligen behöriga i enlighet med nationell lagstiftning. 

6. Innan Europaparlamentets ledamöter beviljas tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska de informeras 
om och erkänna sitt ansvar avseende skydd av sådana uppgifter i överensstämmelse med bilaga I. De ska också infor
meras om medlen för att säkerställa ett sådant skydd. 

7. Europaparlamentets tjänstemän och parlamentets övriga anställda som arbetar för de politiska grupperna får ta del 
av sekretessbelagda uppgifter om det har konstaterats att de har behov av det i tjänsten, och de får ta del av säkerhets
skyddsklassificerade uppgifter som placerats på en högre skyddsnivå än RESTREINT UE/EU RESTRICTED om de har genom
gått en säkerhetsprövning för den aktuella nivån. Dessa personer ska beviljas tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter endast om de har informerats och fått skriftliga anvisningar om sitt ansvar avseende skydd av sådana uppgifter 
och om medlen för att säkerställa ett sådant skydd, och om de har undertecknat en försäkran där de intygar att de 
mottagit anvisningarna och förbinder sig att följa dem i överensstämmelse med nuvarande regler. 

Artikel 4 

Europaparlamentets framställande och hantering av sekretessbelagda uppgifter 

1. Europaparlamentets talman, ordförandena för de berörda parlamentsutskotten samt generalsekreteraren och/eller 
en person som han eller hon skriftligen har gett vederbörlig behörighet, får framställa sekretessbelagda uppgifter 
och/eller säkerhetsskyddsklassificera uppgifter enligt säkerhetsmeddelandena. 

2. Vid framställande av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska upphovsmannen tilldela dem en lämplig säkerhets
skyddsklassificeringsnivå i enlighet med de internationella normer och definitioner som anges i bilaga I. Upphovsmannen 
ska också som en allmän regel bestämma vilka mottagare som är behöriga att ta del av uppgifterna i förhållande till 
säkerhetsskyddsklassificeringsnivån. Dessa uppgifter ska ges till enheten för sekretessbelagda uppgifter när handlingarna 
lämnas in till denna enhet. 

3. ”Andra sekretessbelagda uppgifter” som omfattas av tystnadsplikt ska hanteras i enlighet med bilagorna I och II och 
hanteringsanvisningarna. 

Artikel 5 

Europaparlamentets mottagande av sekretessbelagda uppgifter 

1. Sekretessbelagda uppgifter som Europaparlamentet tar emot ska, 

a)  när det gäller uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED eller 
motsvarande, och ”andra sekretessbelagda uppgifter”, lämnas till sekretariatet för den parlamentsinstans eller befatt
ningshavare inom parlamentet som har begärt uppgifterna, eller direkt till enheten för sekretessbelagda uppgifter, 

b)  när det gäller uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, 
SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande, lämnas till enheten för sekretessbelagda 
uppgifter. 
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2. Registrering, lagring och spårande av sekretessbelagda uppgifter ska allt efter omständigheterna säkerställas 
antingen av sekretariatet för den parlamentsinstans eller befattningshavare som har mottagit uppgifterna, eller av enheten 
för sekretessbelagda uppgifter. 

3. De avtalade arrangemang som ska fastställas genom gemensamma överenskommelser i syfte att bevara uppgif
ternas sekretess, ska, när det gäller sekretessbelagda uppgifter som kommissionen lämnar enligt punkt 3.2 i bilaga 2 till 
ramavtalet eller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som rådet vidarebefordrar i enlighet med artikel 5.4 i det interin
stitutionella avtalet, allt efter omständigheterna lämnas in tillsammans med de sekretessbelagda uppgifterna antingen till 
sekretariatet för den berörda parlamentsinstansen/befattningshavaren eller till enheten för sekretessbelagda uppgifter. 

4. De arrangemang som avses i punkt 3 kan också, på motsvarande sätt, tillämpas på lämnandet av sekretessbelagda 
uppgifter från andra institutioner, organ och byråer som upprättats genom eller på grundval av fördragen eller av 
medlemsstaterna. 

5. För att säkerställa ett skydd som motsvarar säkerhetsskyddsklassificeringsnivån TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller 
motsvarande ska talmanskonferensen tillsätta ett tillsynsutskott. Uppgifter som har klassificerats som TRÈS SECRET UE/EU 
TOP SECRET eller motsvarande ska meddelas Europaparlamentet enligt ytterligare arrangemang som ska avtalas mellan 
Europaparlamentet och den EU-institution som lämnar uppgifterna i fråga. 

Artikel 6 

Europaparlamentets lämnande av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter till tredje part 

Europaparlamentet får med skriftligt förhandssamtycke från upphovsmannen eller från den unionsinstitution som lämnat 
de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna till Europaparlamentet, allt efter omständigheterna, överlämna sådana säker
hetsskyddsklassificerade uppgifter till tredje part, under förutsättning att dessa parter ser till att bestämmelserna i detta 
beslut följs inom deras avdelningar och i deras lokaler när uppgifterna hanteras. 

Artikel 7 

Säkra utrymmen 

1. För förvaltningen av sekretessbelagda uppgifter ska Europaparlamentet inrätta ett säkert område och säkra läsrum. 

2. Det säkra området ska erbjuda resurser för registrering, konsultation, arkivering, överföring och hantering av säker
hetsskyddsklassificerade uppgifter. Det ska bland annat omfatta ett läsrum och ett sammanträdesrum där säkerhets
skyddsklassificerade uppgifter kan konsulteras, och det ska förvaltas av enheten för sekretessbelagda uppgifter. 

3. Utanför det säkra området får säkra läsrum inrättas för konsultation av uppgifter som säkerhetsskyddsklassificerats 
upp till nivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED eller motsvarande, och av ”andra sekretessbelagda uppgifter”. Dessa säkra 
läsrum ska förvaltas av de ansvariga avdelningarna inom sekretariaten för parlamentets instanser respektive befattnings
havare, eller av enheten för sekretessbelagda uppgifter, allt efter omständigheterna. Rummen får inte innehålla kopie
ringsmaskiner, telefoner, faxmöjligheter, skannrar eller annan teknisk utrustning för reproduktion eller överföring av 
handlingar. 

Artikel 8 

Registrering, hantering och lagring av sekretessbelagda uppgifter 

1. Uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED eller motsvarande 
och ”andra sekretessbelagda uppgifter” ska registreras och lagras av de ansvariga avdelningarna inom sekretariaten för 
den berörda parlamentsinstansen/befattningshavaren eller av enheten för sekretessbelagda uppgifter, beroende på vem 
som mottagit uppgifterna. 
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2. Följande villkor ska gälla för hantering av uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT 
EU/EU RESTRICTED eller motsvarande och för ”andra sekretessbelagda uppgifter”: 

a) Handlingarna ska överlämnas personligen till sekretariatets chef, som ska registrera dem och utfärda ett mottagnings
bevis. 

b)  När handlingarna inte används ska de förvaras i ett låst utrymme under sekretariatets ansvar. 

c)  Inte i något fall får uppgifterna sparas på något annat medium eller överföras till någon person. Handlingarna får 
endast kopieras med hjälp av utrustning som vederbörligen ackrediterats i enlighet med säkerhetsmeddelandena. 

d)  Tillgången till sådana uppgifter ska vara begränsad till de adressater som upphovsmannen angett eller till dem som 
angetts av den unionsinstitution som lämnat uppgifterna till Europaparlamentet, i enlighet med de arrangemang som 
avses i artikel 4.2 eller artikel 5.3, 5.4 och 5.5. 

e) Parlamentsinstansens/befattningshavarens sekretariat ska föra ett register över de personer som har konsulterat hand
lingarna, med angivande av datum och klockslag för när detta skedde och ska överlämna registret till enheten för 
sekretessbelagda uppgifter när uppgifterna lämnas in till denna enhet. 

3. Uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU 
SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande, ska registreras, hanteras och lagras av enheten för sekre
tessbelagda uppgifter inom det säkra området, i överensstämmelse med den specifika säkerhetsskyddsklassificeringsnivån 
och i enlighet med säkerhetsmeddelandena. 

4. Om reglerna i punkterna 1-3 inte följs ska ansvarig tjänsteman vid parlamentsorganets/befattningshavarens sekreta
riat eller vid enheten för sekretessbelagda uppgifter, allt efter omständigheterna, informera generalsekreteraren, som ska 
hänvisa frågan till talmannen om en ledamot i Europaparlamentet berörs. 

Artikel 9 

Tillträde till säkra utrymmen 

1. Endast följande personer ska ha tillträde till det säkra området: 

a)  Personer som enligt artikel 3.4 –3.7 har förklarats behöriga att konsultera uppgifter där och som har lämnat in en 
ansökan i enlighet med artikel 10.1. 

b)  Personer som enligt artikel 4.1 har förklarats behöriga att framställa säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och som 
har lämnat in en ansökan i enlighet med artikel 10.1. 

c)  Tjänstemän vid Europaparlamentet som arbetar vid enheten för sekretessbelagda uppgifter. 

d)  Tjänstemän vid Europaparlamentet som ansvarar för förvaltningen av kommunikations- och informationssystemen. 

e)  När så krävs, de tjänstemän vid Europaparlamentet som ansvarar för säkerhet och brandsäkerhet. 

f) Städpersonal, dock endast i närvaro och under noggrann uppsikt av en tjänsteman som arbetar vid enheten för sekre
tessbelagda uppgifter. 

2. Enheten för sekretessbelagda uppgifter har befogenhet att neka varje person som inte är behörig tillträde till det 
säkra området. Invändningar mot ett sådant nekande av tillträde ska göras till talmannen, när det är Europaparlamentets 
ledamöter som begärt tillträde, och i övriga fall till generalsekreteraren. 

3. Generalsekreteraren får bevilja att ett begränsat antal personer håller möte i det sammanträdesrum som är beläget 
inom det säkra området. 
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4. Endast följande personer ska ha tillträde till ett säkert läsrum: 

a)  Europaparlamentets ledamöter, tjänstemän vid Europaparlamentet och övriga anställda vid Europaparlamentet som 
arbetar för de politiska grupperna, med vederbörligt identifierat syfte att konsultera eller framställa sekretessbelagda 
uppgifter. 

b) De tjänstemän vid Europaparlamentet som ansvarar för förvaltningen av kommunikations- och informationssys
temen, tjänstemän vid sekretariatet för den parlamentsinstans eller befattningshavare som har mottagit uppgifterna 
och tjänstemän vid enheten för sekretessbelagda uppgifter. 

c)  När så krävs, de tjänstemän vid Europaparlamentet som ansvarar för säkerhet och brandsäkerhet. 

d) Städpersonal, dock endast i närvaro och under noggrann uppsikt av en tjänsteman som arbetar vid parlamentsinstan
sens/befattningshavarens sekretariat eller vid enheten för sekretessbelagda uppgifter, allt efter omständigheterna. 

5. Parlamentsinstansens eller befattningshavarens ansvariga sekretariat, eller enheten för sekretessbelagda uppgifter, 
allt efter omständigheterna, får neka alla obehöriga personer tillträde till ett säkert läsrum. Invändningar mot ett sådant 
nekande av tillträde ska göras till talmannen, när det är Europaparlamentets ledamöter som begärt tillträde, och i övriga 
fall till generalsekreteraren. 

Artikel 10 

Konsultation eller framställande av sekretessbelagda uppgifter i säkra utrymmen 

1. Varje person som önskar konsultera eller framställa sekretessbelagda uppgifter i det säkra området ska i förväg 
lämna sitt namn till enheten för sekretessbelagda uppgifter. Enheten för sekretessbelagda uppgifter ska kontrollera identi
teten för den personen och kontrollera om han eller hon är behörig att konsultera eller framställa sekretessbelagda 
uppgifter i enlighet med artikel 3.3 –3.7, artikel 4.1 eller artikel 5.3 –5.5. 

2. Varje person som i enlighet med artikel 3.3 och 3.7 vill konsultera sekretessbelagda uppgifter som placerats 
på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT EU/EU RESTRICTED eller motsvarande eller ”andra sekretessbelagda 
uppgifter” i ett säkert läsrum, ska i förväg lämna sitt namn till ansvarig avdelning vid parlamentsinstansens/befattnings
havarens sekretariat eller till enheten för sekretessbelagda uppgifter. 

3. Förutom i undantagsfall (t.ex. när många ansökningar om tillgång till uppgifter har lämnats in under en kort tid) 
får bara en person åt gången konsultera sekretessbelagda uppgifter i ett säkert utrymme i närvaro av en tjänsteman från 
parlamentsinstansens eller befattningshavarens sekretariat eller från enheten för sekretessbelagda uppgifter. 

4. Under den tid som uppgifterna konsulteras får ingen kontakt med omvärlden förekomma (inbegripet via telefon 
eller annan teknisk utrustning). Det är förbjudet att göra anteckningar, och de konsulterade sekretessbelagda uppgifterna 
får inte kopieras eller fotograferas. 

5. Innan en person tillåts lämna det säkra utrymmet ska tjänstemannen från parlamentsinstansens/befattningshavarens 
sekretariat eller från enheten för sekretessbelagda uppgifter försäkra sig om att de konsulterade sekretessbelagda hand
lingarna är kvar och kontrollera att de är intakta och fullständiga. 

6. Om ovanstående regler inte följs ska tjänstemannen från parlamentsinstansens eller befattningshavarens sekretariat 
eller från enheten för sekretessbelagda uppgifter informera generalsekreteraren, som ska hänvisa ärendet till talmannen 
om en ledamot i Europaparlamentet berörs. 

Artikel 11 

Miniminormer för konsultation av sekretessbelagda uppgifter vid sammanträden inom stängda dörrar utanför 
de säkra utrymmena 

1. Uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT EU/EU RESTRICTED eller motsvarande 
och ”andra sekretessbelagda uppgifter” får konsulteras av parlamentsutskottens ledamöter eller av Europaparlamentets 
övriga politiska och administrativa organ vid sammanträden inom stängda dörrar utanför de säkra utrymmena. 
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2. När förutsättningarna enligt punkt 1 ovan föreligger ska sekretariatet för den parlamentsinstans eller den befatt
ningshavare inom parlamentet som ansvarar för sammanträdet se till att följande regler följs: 

a)  Endast de personer som ordföranden för det behöriga utskottet eller organet kallat till sammanträdet får släppas in i 
sammanträdesrummet. 

b)  Alla handlingar ska vara numrerade, delas ut vid sammanträdets början och samlas in vid dess slut. Handlingarna får 
inte skrivas av, fotokopieras eller fotograferas. 

c)  Protokollet från sammanträdet ska inte redogöra för innehållet i diskussioner om de uppgifter som behandlats. Endast 
det beslut som eventuellt fattas får föras till protokollet. 

d)  För sekretessbelagda uppgifter som muntligen meddelats mottagare i Europaparlamentet gäller en säkerhetsskyddsnivå 
motsvarande den som tillämpas på skriftliga sekretessbelagda uppgifter. 

e)  Inga extra exemplar av handlingar finnas i sammanträdesrummen. 

f)  Endast det antal handlingar som är nödvändigt delas ut till deltagare och tolkar vid sammanträdets början. 

g)  När sammanträdet inleds klargör mötets ordförande vilken säkerhetsskyddsklassificering/markeringsstatus som gäller 
för handlingarna. 

h)  Deltagarna tar inte med några handlingar ut ur sammanträdesrummet. 

i) Alla exemplar av handlingarna samlas in, och vid sammanträdets slut tar parlamentsinstansens eller befattningshava
rens sekretariat hand om dem och ser till att ingenting saknas. 

j) Ingen elektronisk kommunikationsutrustning eller annan elektronisk utrustning får förekomma i det sammanträ
desrum där de sekretessbelagda uppgifterna konsulteras eller diskuteras. 

3. När, i överensstämmelse med de undantag som fastställs i punkt 3.2.2 i bilaga II till ramavtalet och i artikel 6.4 i 
det interinstitutionella avtalet, uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFI
DENTIAL eller motsvarande diskuteras vid ett sammanträde inom stängda dörrar, ska sekretariatet för den parlamentsin
stans/befattningshavare som ansvarar för sammanträdet, utöver bestämmelserna i punkt 2, se till att de personer som 
kallas att närvara vid sammanträdet uppfyller kraven i artikel 3.4 och 3.7. 

4. I det fall som avses i punkt 3 ska enheten för sekretessbelagda uppgifter överlämna det antal exemplar som behövs 
av de handlingar som ska diskuteras till sekretariatet för den parlamentsinstans/befattningshavare som ansvarar för 
sammanträdet. Efter sammanträdet ska alla exemplar av handlingarna återlämnas till enheten för sekretessbelagda 
uppgifter. 

Artikel 12 

Arkivering av sekretessbelagda uppgifter 

1. Inom det säkra området ska det finnas ett säkert arkiveringssystem. Enheten för sekretessbelagda uppgifter ska 
ansvara för förvaltningen av säkerhetsarkivet i enlighet med normal arkiveringsstandard. 

2. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som har lämnats in för slutförvaring hos enheten för sekretessbelagda 
uppgifter och uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT EU/EU RESTRICTED eller motsva
rande och lämnats till parlamentsinstansens eller befattningshavarens sekretariat ska överföras till säkerhetsarkivet i det 
säkra området sex månader efter det att de senast konsulterats, dock senast ett år efter det att de lämnats in. ”Andra 
sekretessbelagda uppgifter” ska, om de inte överlämnas till enheten för sekretessbelagda uppgifter, lämnas till den berörda 
parlamentsinstansens/befattningshavarens sekretariat i enlighet med de allmänna bestämmelserna om dokumenthan
tering. 
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3. Följande villkor gäller för konsultation av sekretessbelagda uppgifter i säkerhetsarkivet: 

a)  Endast de personer vars namn, funktion eller befattning anges i den följehandling som fylls i då de sekretessbelagda 
uppgifterna lämnas in ska tillåtas konsultera dessa uppgifter. 

b)  En ansökan om att få konsultera sekretessbelagda uppgifter ska lämnas till enheten för sekretessbelagda uppgifter, 
som ska överföra berörda handlingar till det säkra läsrummet. 

c)  De regler och förfaranden som anges i artikel 10 om konsultation av sekretessbelagda uppgifter ska tillämpas. 

Artikel 13 

Placering på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå, beslut att uppgifter inte längre ska vara säkerhets
skyddsklassificerade och avmarkering av sekretessbelagda uppgifter 

1. Sekretessbelagda uppgifter kan placeras på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller avmarkeras endast med 
upphovsmannens förhandssamtycke och, om så krävs, efter diskussion med andra berörda parter. 

2. Placering på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller beslut att uppgifter inte längre ska vara säkerhets
skyddsklassificerade ska bekräftas skriftligen. Upphovsmannen är ansvarig för att informera uppgifternas mottagare om 
ändringen, och dessa är i sin tur ansvariga för att lämna vidare informationen till eventuella efterföljande mottagare till 
vilka de har översänt handlingen eller en kopia av den. Om det är möjligt ska upphovsmännen, på de sekretessbelagda 
handlingarna, ange ett datum, en tidsperiod eller en händelse när uppgifterna får placeras på en lägre säkerhetsskydds
klassificeringsnivå eller när uppgifterna inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade. I annat fall ska upphovs
männen se över handlingarna minst vart femte år för att förvissa sig om att den ursprungliga säkerhetsskyddsklassificer
ingen fortfarande är nödvändig. 

3. Sekretessbelagda uppgifter som förvaras i de säkra arkiven ska behandlas i god tid, och senast den 25:e årsdagen 
efter det att de framställdes, för att man ska kunna besluta om uppgifterna inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassifice
rade, om de ska placeras på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller om de ska avmarkeras. Behandling och 
offentliggörande av sådana uppgifter ska ske i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 354/83 av den 
1 februari 1983 om öppnandet för allmänheten av Europeiska ekonomiska gemenskapens och Europeiska atomenergige
menskapens historiska arkiv (1). Borttagandet av säkerhetsskyddsklassificeringen ska utföras av upphovsmannen till de 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna eller av den enhet som vid den aktuella tidpunkten är ansvarig enligt bilaga I 
del 1 punkt 10. 

4. Efter det att säkerhetsskyddsklassificeringen tagits bort ska tidigare säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som 
förvarats i det säkra arkivet överföras till Europaparlamentets historiska arkiv för permanent bevarande och vidare 
behandling enligt tillämpliga bestämmelser. 

5. Efter att ha avmarkerats ska ”andra sekretessbelagda uppgifter” behandlas enligt Europaparlamentets bestämmelser 
om dokumenthantering. 

Artikel 14 

Överträdelser av säkerhetsbestämmelserna och förlust eller röjande av sekretessbelagda uppgifter 

1. En överträdelse av sekretessregler i allmänhet och av detta beslut i synnerhet ska, när det gäller Europaparlamentets 
ledamöter, medföra tillämpning av relevanta bestämmelser avseende påföljder som fastställs i Europaparlamentets arbets
ordning. 

2. En överträdelse som begås av en av Europaparlamentets anställda ska medföra tillämpning av de förfaranden och 
påföljder som återfinns i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän respektive anställningsvillkoren för övriga anställda i Euro
peiska unionen, fastställda i förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (2) (tjänsteföreskrifterna). 
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3. Talmannen och/eller generalsekreteraren, allt efter omständigheterna, ska låta genomföra de eventuella utredningar 
som krävs, om det sker en överträdelse enligt definitionen i säkerhetsmeddelande 6. 

4. Om de sekretessbelagda uppgifterna lämnats till Europaparlamentet av en annan unionsinstitution eller av en 
medlemsstat ska talmannen och/eller generalsekreteraren, allt efter omständigheterna, informera den berörda unionsinsti
tutionen eller medlemsstaten om varje förlust eller röjande av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som misstänks eller 
som bevisligen har skett och om utredningens resultat samt om de åtgärder som vidtagits för att förhindra att situationen 
upprepas. 

Artikel 15 

Anpassning av detta beslut och dess genomförandebestämmelser och årlig rapportering om tillämpningen av 
detta beslut 

1. Generalsekreteraren ska föreslå eventuella nödvändiga anpassningar av detta beslut och av genomförandebestäm
melserna i bilagorna samt sända förslagen till presidiet för beslut. 

2. Generalsekreteraren ska ansvara för att Europaparlamentets avdelningar tillämpar detta beslut och utfärda hanter
ingsanvisningar för frågor som omfattas av ledningssystemet för informationssäkerhet i enlighet med de principer som 
fastställs genom detta beslut. 

3. Generalsekreteraren ska sända en årlig rapport till presidiet om tillämpningen av detta beslut. 

Artikel 16 

Övergångsbestämmelser och slutbestämmelser 

1. Uppgifter som inte är säkerhetsskyddsklassificerade och som innehas inom enheten för sekretessbelagda uppgifter 
eller i något annat av Europaparlamentets arkiv samt betraktas som sekretessbelagda och daterats före den 1 april 2014 
ska vid tillämpningen av detta beslut anses utgöra ”andra sekretessbelagda uppgifter”. Upphovsmannen får när som helst 
ompröva dess sekretessnivå. 

2. För en period på tolv månader från och med den 1 april 2014 ska, som ett undantag från artikel 5.1 a och från ar
tikel 8.1 i detta beslut, uppgifter som lämnats av rådet i enlighet med det interinstitutionella avtalet och som placerats på 
säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED eller motsvarande överlämnas till och registreras och 
lagras av enheten för sekretessbelagda uppgifter. Uppgifterna får konsulteras i enlighet med artiklarna 4.2 a, 4.2 c och 
5.4 i det interinstitutionella avtalet. 

3. Europaparlamentets presidiums beslut av den 6 juni 2011 om bestämmelserna för Europaparlamentets hantering 
av sekretessbelagda uppgifter upphävs härmed. 

Artikel 17 

Ikraftträdande 

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.  
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BILAGA I 

Del 1 

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER OCH MINIMINORMER FÖR SÄKERHET NÄR DET GÄLLER SKYDD AV 
SEKRETESSBELAGDA UPPGIFTER 

1. INLEDNING 

I dessa bestämmelser fastställs de grundläggande principer och miniminormer för säkerhet för skydd av sekretessbelagda 
uppgifter som ska följas av Europaparlamentet på alla dess anställningsorter, samt av alla mottagare av säkerhetsskydds
klassificerade uppgifter och ”andra sekretessbelagda uppgifter”, så att säkerheten garanteras och berörda personer kan 
vara förvissade om att det råder en gemensam standard för skyddet. Bestämmelserna åtföljs av de säkerhetsmeddelanden 
som återfinns i bilaga II och av andra föreskrifter om hur parlamentsutskotten och andra parlamentsinstanser eller befatt
ningshavare inom parlamentet ska behandla sekretessbelagda uppgifter. 

2. GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER 

Europaparlamentets säkerhetspolicy utgör en integrerade del av dess allmänna interna förvaltningspolicy och grundar sig 
därmed på de principer som ligger till grund för denna allmänna policy. Dessa principer innefattar laglighet, öppenhet 
och insyn, ansvarsskyldighet, subsidiaritet och proportionalitet. 

Laglighet innebär att man strikt måste hålla sig inom de rättsliga ramarna i fullgörandet av säkerhetsfunktioner och följa 
tillämpliga rättslig krav. Dessutom måste allt ansvar på säkerhetsområdet grundas på vederbörliga rättsliga bestämmelser. 
Bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna, särskilt artikel 17 om personalens skyldighet att inte utan tillstånd lämna ut 
uppgifter som de fått tillgång till i tjänsten, samt avdelning VI om disciplinära åtgärder, gäller till fullo. Slutligen ska över
trädelser av säkerhetsbestämmelserna inom Europaparlamentets ansvarsområden hanteras på ett sätt som överens
stämmer med dess arbetsordning och dess policy för disciplinära åtgärder. 

Öppenhet och insyn innebär ett behov av tydlighet avseende alla säkerhetsbestämmelser och säkerhetsföreskrifter för att 
skapa balans mellan olika tjänster och olika områden (fysisk säkerhet jämfört med informationsskydd osv.) och uppnå 
en konsekvent och strukturerad policy för säkerhetstänkande. Dessutom är tydliga skriftliga riktlinjer nödvändiga för 
genomförandet av säkerhetsåtgärderna. 

Ansvarsskyldighet innebär att ansvarsförhållanden på säkerhetsområdet måste definieras tydligt. Dessutom innebär det 
ett behov av att regelbundet övervaka om ansvarskraven har efterlevts på korrekt sätt. 

Subsidiaritet innebär att säkerheten måste organiseras på lägsta möjliga nivå och så nära Europaparlamentets generaldi
rektorat och enheter som möjligt. Proportionalitet innebär att säkerhetsverksamheterna strikt måste begränsas till de 
som är absolut nödvändiga och att säkerhetsåtgärderna måste stå i proportion till de intressen som ska skyddas samt till 
det faktiska och potentiella hotet mot dessa intressen, så att de kan skyddas på ett sätt som orsakar minsta möjliga stör
ning. 

3. GRUNDERNA FÖR INFORMATIONSSÄKERHET 

Grunderna för en god informationssäkerhet är följande: 

a) Det finns lämpliga kommunikations- och informationssystem. Dessa omfattas av Europaparlamentets säkerhetsmyn
dighets ansvar (enligt säkerhetsmeddelande 1). 

b) I Europaparlamentet ansvarar myndigheten för informationssäkring för att i samarbete med den berörda säkerhets
myndigheten tillhandahålla information och ge råd om tekniska hot mot kommunikations- och informationssystem 
och om vilka skyddsåtgärder som kan vidtas för att motverka hoten. 

c)  Europaparlamentets ansvariga enheter och övriga EU-institutioners säkerhetstjänster bedriver ett nära samarbete. 
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4. PRINCIPER FÖR INFORMATIONSSÄKERHET 

4.1. Mål 

Informationssäkerhetens huvudsyften är 

a)  att skydda sekretessbelagda uppgifter mot spioneri, överträdelser av säkerhetsbestämmelserna och röjande utan tillstånd, 

b)  att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som hanteras i kommunikations- och informationssystem och i 
motsvarande nätverk mot hot som riktar sig mot uppgifternas sekretess, integritet och tillgänglighet, 

c)  att skydda Europaparlamentets lokaler där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter förvaras mot sabotage och 
uppsåtlig skadegörelse, 

d)  i händelse av en säkerhetsbrist, att bedöma omfattningen av den skada som åsamkats, begränsa följderna, genomföra 
säkerhetsutredningar och vidta nödvändiga avhjälpande åtgärder. 

4.2. Säkerhetsskyddsklassificering 

4.2.1. I sekretessfrågor krävs omsorg och erfarenhet vid valet av vilka uppgifter och vilket material som ska skyddas, 
liksom vid bedömningen av vilken skyddsnivå som krävs. Grundläggande är att skyddsnivån ska motsvara hur känsliga 
de enskilda uppgifterna eller det material som ska skyddas är, sett ur ett säkerhetsperspektiv. För att säkerställa ett 
smidigt informationsflöde ska man undvika att placera uppgifter på en alltför hög säkerhetsskyddsklassificeringsnivå 
såväl som på en alltför låg. 

4.2.2. Systemet för säkerhetsskyddsklassificering är det instrument som ska användas för att praktiskt tillämpa de prin
ciper som fastställs i detta avsnitt. Ett liknande system för säkerhetsskyddsklassificering ska följas vid planering och orga
nisering av arbetet mot spioneri, sabotage, terrorism och andra hot, så att de viktigaste lokalerna där säkerhetsskydds
klassificerade uppgifter förvaras och de känsligaste utrymmena inom dessa får högsta möjliga skyddsnivå. 

4.2.3. Ansvaret för säkerhetsskyddsklassificeringen av uppgifter ligger enbart hos uppgifternas upphovsmän. 

4.2.4. Säkerhetsskyddsklassificeringsnivån ska grunda sig endast på de berörda uppgifternas innehåll. 

4.2.5. När ett antal uppgifter som grupperats tillsammans ska säkerhetsskyddsklassificeras ska deras placering göras på 
en nivå som är minst lika hög som den högsta nivån som tilldelats en av dess delar. En samlad grupp uppgifter får dock 
placeras på en högre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå än de enskilda uppgifter som ingår i gruppen. 

4.2.6. Uppgifter ska säkerhetsskyddsklassificeras endast när det är nödvändigt och för så lång tid som behövs. 

4.3. Säkerhetsåtgärdernas syfte 

Säkerhetsåtgärderna ska 

a) omfatta alla personer som har tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, medier med säkerhetsskyddsklassifi
cerade uppgifter och ”andra sekretessbelagda uppgifter” samt utrymmen där sådana uppgifter förvaras och där viktiga 
anläggningar finns, 

b)  vara utformade så att personer identifieras vars ställning (i fråga om tillträdesmöjligheter, relationer eller annat) kan 
äventyra säkerheten för sådana uppgifter och för viktiga anläggningar där sådana uppgifter förvaras, och kunna 
utestänga eller avlägsna dessa personer, 
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c)  hindra obehöriga från att få tillgång till sådana uppgifter eller till anläggningar där uppgifterna förvaras, 

d)  säkerställa att sådana uppgifter sprids endast på grundval av principen om behov av kännedom i tjänsten, som är 
grundläggande för alla aspekter av säkerhet, 

e) säkerställa integriteten för (genom att förebygga förvanskning, obehörig ändring eller obehörig radering) och tillgäng
ligheten (för dem som behöver och är behöriga att få tillgång till uppgifterna) till alla sekretessbelagda uppgifter, 
oavsett om de är säkerhetsskyddsklassificerade eller inte, särskilt för sådana uppgifter som lagras, bearbetas eller över
förs i elektromagnetisk form. 

5. GEMENSAMMA MINIMINORMER 

Europaparlamentet ska se till att gemensamma miniminormer för säkerhet följs av alla mottagare av säkerhetsskyddsklas
sificerade uppgifter, både inom institutionen och under dess befogenhet, inbegripet alla dess instanser och uppdragsta
gare, så att sådana uppgifter kan föras vidare i förvissning om att de kommer att hanteras med samma omsorg överallt. 
Sådana miniminormer ska omfatta kriterier för säkerhetsprövning av Europaparlamentets tjänstemän och övriga 
anställda vid parlamentet som arbetar för de politiska grupperna, och förfaranden för skydd av sekretessbelagda 
uppgifter. 

Europaparlamentet får tillåta att sådana uppgifter vidarebefordras till tredje part endast om dessa parter kan garantera att 
de följer föreskrifter som minst motsvarar dessa gemensamma miniminormer när de hanterar uppgifterna. 

Sådana gemensamma miniminormer ska också tillämpas när Europaparlamentet enligt kontrakt eller bidragsöverenskom
melser tilldelar företag eller andra enheter uppdrag som involverar sekretessbelagda uppgifter. 

6. SÄKERHETEN AVSEENDE EUROPAPARLAMENTETS TJÄNSTEMÄN OCH ÖVRIGA ANSTÄLLDA VID PARLAMENTET 
SOM ARBETAR FÖR DE POLITISKA GRUPPERNA 

6.1. Säkerhetsanvisningar avseende Europaparlamentets tjänstemän och övriga anställda vid parlamentet som 
arbetar för de politiska grupperna 

Europaparlamentets tjänstemän och övriga anställda vid parlamentet som arbetar för de politiska grupperna i positioner 
som innebär att de kan få tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, ska, både när de börjar sin tjänst och 
därefter med jämna mellanrum, ges noggranna anvisningar avseende säkerhetskraven och de förfaranden som måste 
följas för att denna säkerhet ska uppnås. Dessa personer ska skriftligen bekräfta att de har läst och till fullo förstått 
tillämpliga säkerhetsbestämmelser. 

6.2. Ledningsansvar 

Det måste ingå i arbetsledningens uppgifter att känna till vilka i personalen som arbetar med säkerhetsskyddsklassifice
rade uppgifter eller har tillgång till säkra kommunikations- eller informationssystem, och registrera samt rapportera inci
denter eller uppenbara svaga punkter som skulle kunna påverka säkerheten. 

6.3. Säkerhetsstatus för Europaparlamentets tjänstemän och övriga anställda vid parlamentet som arbetar för de 
politiska grupperna 

Förfaranden ska fastställas för att säkerställa att det, när det kommer fram oroväckande information om en av Europa
parlamentets tjänstemän eller någon övrig anställd vid parlamentet som arbetar för en politisk grupp, vidtas åtgärder för 
att fastställa huruvida denna persons arbete innebär kontakt med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter eller huruvida 
han eller hon har tillgång till säkra kommunikations- eller informationssystem, samt att Europaparlamentets ansvariga 
instanser informeras. Om den behöriga nationella säkerhetsmyndigheten anger att personen i fråga utgör en säkerhetsrisk 
ska han eller hon avstängas eller avlägsnas från uppdrag där säkerheten skulle kunna äventyras. 

7. FYSISK SÄKERHET 

Fysisk säkerhet innebär tillämpning av fysiska och tekniska skyddsåtgärder för att hindra obehörigt tillträde till säkerhets
skyddsklassificerade uppgifter. 
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7.1. Behov av skydd 

Den grad av fysiska säkerhetsåtgärder som ska tillämpas för att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska stå i 
proportion till säkerhetsskyddsklassificeringsnivån för och omfattningen av och hotet mot uppgifterna och materialet. 
Alla som har tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska tillämpa enhetliga rutiner för säkerhetsskyddsklassifi
cering av dessa uppgifter och ska följa gemensamma skyddsnormer för hur uppgifter och material som kräver skydd ska 
förvaras, överföras och förstöras. 

7.2. Kontroll 

Innan personer som har ansvar för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter lämnar utrymmen med sådana uppgifter 
obevakade ska de se till att uppgifterna är i säkert förvar och att alla säkerhetsanordningar har aktiverats (lås, larm osv.). 
Ytterligare oberoende kontroller ska utföras efter kontorstid. 

7.3. Byggnadernas säkerhet 

Byggnader där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter förvaras eller där det finns skyddade kommunikations- eller infor
mationssystem ska skyddas mot obehörigt tillträde. 

Arten av skydd för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, t.ex. galler för fönster, lås för dörrar, vakter vid ingångarna, 
automatiska system för kontroll av tillträde, säkerhetskontroller och patruller, larmsystem, system för upptäckt av intrång 
och vakthundar, ska vara avhängig av 

a)  säkerhetsskyddsklassificeringsnivån för och omfattningen av de uppgifter och det material som ska skyddas samt var 
i byggnaden uppgifterna och materialet förvaras, 

b)  kvaliteten på säkerhetsskåpen för uppgifterna och materialet i fråga, och 

c)  byggnadens konstruktion och belägenhet. 

Arten av skydd för kommunikations- eller informationssystem ska vara avhängig av vilken bedömning som gjorts av 
värdet på de tillgångar som står på spel och av den potentiella skadan vid överträdelser av säkerhetsbestämmelserna, hur 
den byggnad där systemet finns är konstruerad samt dess belägenhet och var i byggnaden systemet finns. 

7.4. Beredskapsplaner 

Detaljerade planer ska utarbetas i förväg för hur säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska skyddas i händelse av en 
nödsituation. 

8. SÄKERHETSBETECKNINGAR, MARKERINGAR, FASTSÄTTANDE OCH HANTERING AV SÄKERHETSSKYDDSKLASSI
FICERINGSNIVÅER 

8.1. Säkerhetsbeteckningar 

Inga andra säkerhetsskyddsklassificeringsnivåer än de som definieras i artikel 2 d i detta beslut är tillåtna. 

För att begränsa en säkerhetsskyddsklassificeringsnivås giltighet (för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innebär 
en automatisk placering på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller beslut om att uppgifterna inte längre ska vara 
säkerhetsskyddsklassificerade) får en överenskommen säkerhetsbeteckning användas. 
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Säkerhetsbeteckningar ska endast användas tillsammans med en säkerhetsskyddsklassificeringsnivå. 

Säkerhetsbeteckningarna regleras ytterligare i säkerhetsmeddelande 2 och definieras i hanteringsanvisningarna. 

8.2. Markeringar 

En markering ska användas för att ange specifika förhandsanvisningar om hanteringen av sekretessbelagda uppgifter. En 
markering får också användas för att ange vilket område en viss handling omfattar eller särskild spridning, grundad på 
behov av kännedom i tjänsten, eller (för icke-säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter) för att markera slutet på ett 
handelsförbud. 

En markering är inte en säkerhetsskyddsklassificeringsnivå och får inte användas i stället för en sådan. 

Markeringarna regleras ytterligare i säkerhetsmeddelande 2 och definieras i hanteringsanvisningarna. 

8.3. Fastsättande av säkerhetsskyddsklassificeringsnivåer och säkerhetsbeteckningar 

Fastsättande av säkerhetsskyddsklassificeringsnivåer och säkerhetsbeteckningar och markeringar ska ske i enlighet med 
säkerhetsmeddelande 2 avsnitt E och med hanteringsanvisningarna. 

8.4. Hantering av säkerhetsskyddsklassificeringsnivåer 

8.4.1 Allmänt 

Uppgifter ska säkerhetsskyddsklassificeras bara när det är nödvändigt. Säkerhetsskyddsklassificeringsnivån ska anges 
tydligt och korrekt, och ska upprätthållas bara så länge som uppgifterna kräver skydd. 

Ansvaret för att säkerhetsskyddsklassificera uppgifter och för en eventuell senare placering på en lägre säkerhetsskydds
klassificeringsnivå eller för beslut om att uppgifterna inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade vilar helt på 
upphovsmannen. 

Europaparlamentets tjänstemän ska säkerhetsskyddsklassificera uppgifter, placera dem på en lägre säkerhetsskyddsklassifi
ceringsnivå eller besluta om att de inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade på uppdrag av eller genom dele
gering från generalsekreteraren. 

De detaljerade förfarandena för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade handlingar ska vara utformade så att de säker
ställer att dessa får ett lämpligt skydd med hänsyn till de uppgifter de innehåller. 

De personer som har behörighet att bli upphovsmän till uppgifter som placeras på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån 
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ska vara så få som möjligt, och deras namn ska finnas på en förteckning som upprättas 
av enheten för sekretessbelagda uppgifter. 

8.4.2 Tillämpning av säkerhetsskyddsklassificering 

Säkerhetsskyddsklassificering av en handling ska fastställas med utgångspunkt i hur känsligt handlingens innehåll är, i 
enlighet med definitionerna i artikel 2 c. Det är viktigt att säkerhetsskyddsklassificeringar tilldelas korrekt och används 
sparsamt. 

Säkerhetsskyddsklassificeringsnivån för en skrivelse eller en not som åtföljs av bilagor ska vara åtminstone densamma 
som den högsta säkerhetsskyddsklassificeringsnivå som tilldelats en av bilagorna. Upphovsmannen ska tydligt ange med 
vilken säkerhetsskyddsklassificeringsnivå skrivelsen eller noten ska förses när den skilts från de bifogade handlingarna. 
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Upphovsmannen till en handling som ska säkerhetsskyddsklassificeras ska följa ovanstående bestämmelser och undvika 
varje tendens att placera handlingen på en alltför hög respektive låg säkerhetsskyddsklassificeringsnivå. 

Enstaka sidor, stycken, avsnitt, bilagor, tillägg och bifogade ark till en viss handling kan kräva placering på en annan 
säkerhetsskyddsklassificeringsnivå och ska säkerhetsskyddsklassificeras i enlighet med detta. Säkerhetsskyddsklassifice
ringsnivån för handlingen som helhet ska vara densamma som den del som fått den högsta säkerhetsskyddsklassifice
ringsnivån. 

9. INSPEKTIONER 

Periodiska interna inspektioner av säkerhetsarrangemangen för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska 
utföras av Europaparlamentets direktorat för säkerhet och riskbedömning, som kan begära stöd av rådets eller kommis
sionens säkerhetsmyndigheter. 

Säkerhetsmyndigheterna och de behöriga avdelningarna vid unionsinstitutionerna får, som en del av en överenskommen 
process inledd av någon av parterna, genomföra utvärderingar korsvis av varandras säkerhetsarrangemang för skydd av 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som ingår i utbyten enligt de relevanta interinstitutionella avtalen. 

10. FÖRFARANDEN FÖR BESLUT OM ATT UPPGIFTER INTE LÄNGRE SKA VARA SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICE
RADE OCH FÖR AVMARKERING 

10.1. Enheten för sekretessbelagda uppgifter ska granska sekretessbelagda uppgifter som ingår i dess register och söka 
upphovsmannens samtycke till beslut om att en handling inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerad eller till 
avmarkering av handlingen allra senast på 25-årsdagen från dess upprättande. Handlingar för vilka beslut inte fattats om 
att de inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade eller som inte avmarkerats vid den första granskningen ska regel
bundet, dock minst vart femte år, granskas på nytt. Förutom på handlingar som fysiskt befinner sig i säkerhetsarkivet i 
det säkra området och som säkerhetsskyddsklassificerats i vederbörlig ordning får avmarkeringsförfarandet också 
tillämpas på andra sekretessbelagda uppgifter som finns antingen av parlamentsinstansen/befattningshavaren eller inom 
den avdelning som ansvarar för parlamentets historiska arkiv. 

10.2 Beslutet om att en handling inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerad eller om avmarkering av en handling 
ska som en allmän regel fattas uteslutande av upphovsmannen eller, i undantagsfall, i samarbete med den parlamentsin
stans/befattningshavare som innehar sådana uppgifter, innan de uppgifter som handlingen i fråga innehåller överförs till 
den avdelning som ansvarar för parlamentets historiska arkiv. Beslut om att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter inte 
längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade eller om avmarkering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får endast 
fattas med efter skriftligt samtycke från upphovsmannen. För ”andra sekretessbelagda uppgifter” ska sekretariatet vid den 
parlamentsinstans/befattningshavare som innehar sådana uppgifter i samarbete med upphovsmannen besluta huruvida 
handlingen kan avmarkeras. 

10.3. Enheten för sekretessbelagda uppgifter ska i upphovsmannens ställe ha ansvaret för att informera handlingens 
mottagare om förändringen av säkerhetsskyddsklassificeringsnivån eller markeringen, och dessa mottagare ska i sin tur 
vara ansvariga för att informera eventuella efterföljande mottagare till vilka de har översänt handlingen eller en kopia av 
den om ändringen. 

10.4. Ett beslut om att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade ska 
inte påverka eventuella säkerhetsbeteckningar eller markeringar som kan finnas i handlingen. 

10.5. Vid beslut om att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade ska 
den ursprungliga säkerhetsskyddsklassificeringsnivån, som är angiven upptill och nedtill på varje sida, strykas över. Första 
sidan (försättsbladet) i handlingen ska stämplas och förses med en referensuppgift från enheten för sekretessbelagda 
uppgifter. Vid avmarkering ska den ursprungliga markeringen, som är angiven upptill och nedtill på varje sida, strykas 
över. 

10.6. Texten till den handling för vilken beslut fattats om att den inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerad eller 
som avmarkerats ska bifogas det elektroniska registerkortet eller det motsvarande system där handlingen är registrerad. 

10.7. När det gäller känsliga handlingar och handlingar som omfattas av undantagen som rör den enskildes privatliv 
och personliga integritet eller en fysisk eller juridisk persons affärsintressen ska artikel 2 i förordning (EEG, Euratom) 
nr 354/83 vara tillämplig. 
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10.8. Utöver bestämmelserna i 10.1 till 10.7 ska följande regler gälla: 

a)  När det gäller handlingar från tredje part ska enheten för sekretessbelagda uppgifter samråda med denna tredje part 
innan beslut fattas om att handlingarna inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade eller om avmarkering. 

b)  När det gäller undantaget som rör den enskildes privatliv och personliga integritet ska förfarandet för att fatta beslut 
om att uppgifterna inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade eller om avmarkering särskilt beakta om den 
berörda personen samtycker eller, allt efter omständigheterna, om det är omöjligt att fastställa identiteten för den 
berörda personen. 

c)  När det gäller undantaget som rör en fysisk eller juridisk persons affärsintressen får den berörda personen underrättas 
via offentliggörande i Europeiska unionens officiella tidning och ges en tidsfrist på fyra veckor från dagen för offentliggö
randet att lämna in eventuella synpunkter. 

Del 2 

FÖRFARANDE FÖR SÄKERHETSPRÖVNING 

11. FÖRFARANDE FÖR SÄKERHETSPRÖVNING AV EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER 

11.1. För att få tillgång till uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFI
DENTIAL eller motsvarande ska Europaparlamentets ledamöter ha getts behörighet antingen i enlighet med det förfarande 
som avses i punkterna 11.3 och 11.4 i denna bilaga eller på grundval av en försäkran på heder och samvete att de inte 
kommer att röja uppgifterna i enlighet med artikel 3.4 i detta beslut. 

11.2 För att få tillgång till uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån SECRET UE/EU SECRET eller 
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande måste ledamöterna ha getts behörighet i enlighet med det förfarande 
som avses i punkterna 11.3 och 11.14. 

11.3. Behörighet ska endast beviljas Europaparlamentets ledamöter som har genomgått en säkerhetsprövning av de 
behöriga nationella myndigheterna i medlemsstaterna i enlighet med förfarandet i punkterna 11.9–11.14. Talmannen 
ska vara ansvarig för att bevilja ledamöterna behörighet. 

11.4 Talmannen får skriftligen bevilja behörighet efter att ha inhämtat ett yttrande från de behöriga nationella myndig
heterna i medlemsstaterna på grundval av den säkerhetsprövning som genomförts i enlighet med punkterna 11.8-11.13. 

11.5. Europaparlamentets direktorat för säkerhet och riskbedömning ska föra en aktuell förteckning över alla Europa
parlamentets ledamöter som beviljats behörighet, inklusive tillfällig behörighet som avses i punkt 11.15. 

11.6. Behörigheten ska vara giltig för en period av fem år eller för den tid som uppgifterna, som låg till grund för att 
den beviljades, varar, beroende på vilket som är kortast. Den får förnyas i enlighet med det förfarande som fastställs i 
punkt 11.4. 

11.7. Behörigheten ska dras in av talmannen om han eller hon anser att det är motiverat. Ett beslut om indragen behö
righet ska meddelas dels den berörda ledamoten i Europaparlamentet, som kan begära att höras av talmannen innan 
indragandet träder i kraft, dels den behöriga nationella myndigheten. 
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11.8. Säkerhetsprövningen ska genomföras med bistånd av den berörda ledamoten i Europaparlamentet och på 
begäran av talmannen. Den behöriga nationella myndigheten för prövning ska vara den i den medlemsstat där den aktu
ella ledamoten är medborgare. 

11.9. Som en del av prövningsförfarandet ska den berörda ledamoten i Europaparlamentet fylla i ett formulär med 
personliga uppgifter. 

11.10. Talmannen ska i sin begäran till den behöriga nationella myndigheten ange nivån på de säkerhetsskyddsklassifi
cerade uppgifter som den berörda ledamoten i Europaparlamentet ska få tillgång till, så att den kan genomföra säkerhets
prövningen. 

11.11 Hela säkerhetsprövningsprocessen, som den genomförs av de behöriga nationella myndigheterna, ska tillsam
mans med de erhållna resultaten stå i överensstämmelse med de relevanta regler och förordningar som gäller i den 
berörda medlemsstaten, inklusive sådana som rör överklagande. 

11.12. Om medlemsstatens behöriga nationella myndighet avger ett positivt yttrande får talmannen bevilja den berörda 
ledamoten i Europaparlamentet behörighet. 

11.13. Ett negativt yttrande från den behöriga nationella myndigheten ska meddelas den berörda ledamoten i Europa
parlamentet, som kan begära att höras av talmannen. Om talmannen anser det nödvändigt får han eller hon begära ytter
ligare förtydliganden från de behöriga nationella myndigheterna. Om det negativa yttrandet kvarstår ska behörighet inte 
beviljas. 

11.14. Alla ledamöter i Europaparlamentet som beviljats behörighet enligt punkt 11.3 ska, när behörigheten beviljas 
och därefter med jämna mellanrum, erhålla alla nödvändiga anvisningar angående skyddet av säkerhetsskyddsklassifice
rade uppgifter och hur detta skydd ska säkerställas. Dessa ledamöter ska underteckna en förklaring om att de mottagit 
dessa anvisningar. 

11.15. Talmannen får i undantagsfall, efter att i förväg ha informerat den behöriga nationella myndigheten och förut
satt att inget svar mottagits från den myndigheten inom en månad, bevilja tillfällig behörighet för en ledamot i Europa
parlamentet för en period av högst sex månader, i avvaktan på resultatet av den prövning som avses i punkt 11.11. Till
fällig behörighet som beviljas på detta sätt ska inte ge tillgång till uppgifter med beteckningen TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET eller motsvarande. 

12. FÖRFARANDE FÖR SÄKERHETSPRÖVNING AV EUROPAPARLAMENTETS TJÄNSTEMÄN OCH PARLAMENTETES 
ÖVRIGA ANSTÄLLDA SOM ARBETAR FÖR DE POLITISKA GRUPPERNA 

12.1. Endast Europaparlamentets tjänstemän, och parlamentets övriga anställda som arbetar för de politiska grupperna, 
som på grund av sina åligganden och för sin tjänsteutövning behöver känna till eller använda säkerhetsskyddsklassifice
rade uppgifter, får ha tillgång till sådana uppgifter. 

12.2. För att få tillgång till uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFI
DENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, eller motsvarande måste berörda tjänstemän vid 
Europaparlamentet och övriga anställda vid Europaparlamentet som arbetar för de politiska grupperna ha getts behö
righet i enlighet med det förfarande som fastställts i punkterna 12.3 och 12.4. 

12.3. Behörighet ska endast beviljas de personer som avses i punkt 12.1 som har genomgått en säkerhetsprövning av 
de behöriga nationella myndigheterna i medlemsstaterna i enlighet med förfarandet i punkterna 12.9–12.14. Generalsek
reteraren ska vara ansvarig för att bevilja behörighet åt Europaparlamentets tjänstemän och parlamentets övriga anställda 
som arbetar för de politiska grupperna. 
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12.4 Generalsekreteraren får skriftligen bevilja behörighet efter att ha inhämtat ett yttrande från de behöriga natio
nella myndigheterna i medlemsstaterna på grundval av den säkerhetsprövning som genomförts i enlighet med punk
terna 12.8–12.13. 

12.5. Europaparlamentets direktorat för säkerhet och riskbedömning ska föra en aktuell förteckning över alla tjänster 
som kräver säkerhetsprövning, enligt uppgifter från relevanta avdelningar vid Europaparlamentet, och över alla personer 
som beviljats behörighet, inklusive tillfällig behörighet enligt punkt 12.15. 

12.6. Behörigheten ska vara giltig för en period av fem år eller för den tid som uppgifterna, som låg till grund för att 
den beviljades, varar, beroende på vilket som är kortast. Den får förnyas i enlighet med förfarandet i punkt 12.4. 

12.7. Behörigheten ska dras in av generalsekreteraren om han eller hon anser att det är motiverat. Ett beslut om 
indragen behörighet ska meddelas dels den berörda tjänstemannen vid Europaparlamentet eller den anställde vid Europa
parlamentet som arbetar för en politisk grupp, som kan begära att höras av generalsekreteraren innan indragandet träder 
i kraft, dels den behöriga nationella myndigheten. 

12.8. Säkerhetsprövningen ska genomföras med bistånd av den berörda tjänstemannen vid Europaparlamentet eller 
den anställde vid Europaparlamentet som arbetar för en politisk grupp och på begäran av generalsekreteraren. Den behö
riga nationella myndigheten för prövning ska vara den i den medlemsstat där den aktuella personen är medborgare. Om 
nationella lagar och förordningar så tillåter får de behöriga nationella myndigheter genomföra undersökningar i fråga om 
icke-medborgare som begär tillgång till uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL 
UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET. 

12.9. Som en del av prövningsförfarandet ska den berörda tjänstemannen vid Europaparlamentet eller den anställde 
vid Europaparlamentet som arbetar för en politisk grupp fylla i ett formulär med personliga uppgifter. 

12.10. Generalsekreteraren ska i sin begäran till den behöriga nationella myndigheten ange nivån på de säkerhets
skyddsklassificerade uppgifter som den berörda tjänstemannen vid Europaparlamentet eller den anställde vid Europapar
lamentet som arbetar för en politisk grupp ska få tillgång till, så att den kan genomföra säkerhetsprövningen och yttra 
sig om på vilken nivå det är lämpligt att bevilja den berörda personen behörighet. 

12.11. Hela säkerhetsprövningsprocessen, som den genomförs av de behöriga nationella myndigheterna, ska tillsam
mans med de erhållna resultaten stå i överensstämmelse med de relevanta regler och förordningar som gäller i den 
berörda medlemsstaten, inklusive sådana som rör överklagande. 

12.12. Om medlemsstatens behöriga nationella myndighet avger ett positivt yttrande får generalsekreteraren bevilja 
den berörda tjänstemannen vid Europaparlamentet eller den anställde vid Europaparlamentet som arbetar för en politisk 
grupp behörighet. 

12.13. Ett negativt yttrande från den behöriga nationella myndigheten ska meddelas den berörda tjänstemannen vid 
Europaparlamentet eller den anställde vid parlamentet som arbetar för en politisk grupp, som kan begära att höras av 
generalsekreteraren. Om generalsekreteraren anser det nödvändigt får han eller hon begära ytterligare förtydliganden från 
de behöriga nationella myndigheten. Om det negativa yttrandet kvarstår ska behörighet inte beviljas. 

12.14. Alla tjänstemän vid Europaparlamentet och övriga anställda vid parlamentet som arbetar för de politiska grup
perna som beviljats behörighet enligt punkterna 12.4 och 12.5 ska, när behörigheten beviljas och därefter med jämna 
mellanrum, erhålla alla nödvändiga anvisningar angående skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och hur 
detta skydd ska säkerställas. Dessa tjänstemän och anställda ska underteckna en förklaring om att de mottagit dessa 
anvisningar och att de åtar sig att följa dem. 
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12.15. Generalsekreteraren får i undantagsfall, efter att i förväg ha informerat de behöriga nationella myndigheterna 
och förutsatt att inget svar mottagits från den myndigheten inom en månad, bevilja en tjänsteman vid Europaparla
mentet eller en anställd vid parlamentet som arbetar för en politisk grupp tillfällig behörighet för en period av högst sex 
månader, i avvaktan på resultatet av den prövning som avses i punkt 12.11. Tillfälliga behörigheter som beviljas på detta 
sätt ska inte ge tillgång till uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET 
eller motsvarande.  
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BILAGA II 

INLEDNING 

Genom dessa bestämmelser fastställs de säkerhetsmeddelanden som styr och garanterar en säker behandling och 
hantering av sekretessbelagda uppgifter från Europaparlamentets sida. Dessa säkerhetsmeddelanden utgör tillsammans 
med hanteringsanvisningarna Europaparlamentets ledningssystem för informationssäkerhet, som avses i artikel 3.2 i 
detta beslut. 

SÄKERHETSMEDDELANDE 1 

Säkerhetsorganisationen inom Europaparlamentet för skydd av sekretessbelagda uppgifter 

SÄKERHETSMEDDELANDE 2 

Hantering av sekretessbelagda uppgifter 

SÄKERHETSMEDDELANDE 3 

Behandling av sekretessbelagda uppgifter med hjälp av automatiserade kommunikations- och informations
system 

SÄKERHETSMEDDELANDE 4 

Fysisk säkerhet 

SÄKERHETSMEDDELANDE 5 

Industrisäkerhet 

SÄKERHETSMEDDELANDE 6 

Överträdelser av säkerhetsbestämmelserna och förlust eller röjande av sekretessbelagda uppgifter 

SÄKERHETSMEDDELANDE 1 

SÄKERHETSORGANISATIONEN INOM EUROPAPARLAMENTET FÖR SKYDD AV SEKRETESSBELAGDA UPPGIFTER 

1. Generalsekreteraren ska ansvara för det övergripande och konsekventa genomförandet av detta beslut. 

Generalsekreteraren ska vidta alla nödvändiga åtgärder vid hantering eller lagring av sekretessbelagda uppgifter för att 
garantera att detta beslut tillämpas i parlamentets lokaler, av Europaparlamentets ledamöter, av Europaparlamentets tjän
stemän, av parlamentets övriga anställda som arbetar för de politiska grupperna och av uppdragstagare. 

2. Generalsekreteraren är säkerhetsmyndigheten. I den egenskapen ska generalsekreteraren 

2.1. samordna alla säkerhetsfrågor som avser skyddet av sekretessbelagda uppgifter som berör parlamentets verk
samhet, 
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2.2. godkänna installationen av ett säkert område, säkra läsrum och säker utrustning, 

2.3. genomföra beslut som i enlighet med artikel 6 i detta beslut tillåter att parlamentet överlämnar säkerhetsskydds
klassificerade uppgifter till tredje part, 

2.4. undersöka eller låta undersöka eventuella läckor av sekretessbelagda uppgifter som tycks ha uppstått inom parla
mentet, i samarbete med Europaparlamentets talman om en ledamot av Europaparlamentet berörs, 

2.5. upprätthålla nära kontakt med säkerhetsmyndigheterna vid unionens övriga institutioner och med de nationella 
säkerhetsmyndigheterna i medlemsstaterna i syfte att garantera en optimal samordning av säkerhetsstrategier med kopp
ling till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, 

2.6. se till att parlamentets säkerhetsstrategi och motsvarande förfaranden fortlöpande ses över och utfärda lämpliga 
rekommendationer till följd av detta, 

2.7. rapportera till den nationella säkerhetsmyndighet som utfört säkerhetsprövningen i enlighet med bilaga I del 2 
punkt 11.3, i fall som inbegriper negativa uppgifter som skulle kunna påverka den myndigheten. 

3. Om en ledamot av Europaparlamentet berörs ska generalsekreteraren fullgöra sina skyldigheter i nära samarbete 
med Europaparlamentets talman. 

4. Vid fullgörandet av sina skyldigheter enligt punkterna 2 och 3 ska generalsekreteraren bistås av den ställföreträdande 
generalsekreteraren, direktoratet för säkerhet och riskbedömning, direktoratet för informationsteknik och enheten för 
sekretessbelagda uppgifter. 

4.1. Direktoratet för säkerhet och riskbedömning ska ansvara för personliga skyddsåtgärder och i synnerhet för förfa
randet för säkerhetsprövning, såsom det fastställs i bilaga I del 2. Direktoratet för säkerhet och riskbedömning ska i även 

a) vara kontaktpunkten för säkerhetsmyndigheterna vid unionens övriga institutioner och för de nationella säkerhets
myndigheterna i frågor som rör förfaranden för säkerhetsprövning av Europaparlamentets ledamöter, av Europaparla
mentets tjänstemän och av parlamentets övriga anställda som arbetar för de politiska grupperna, 

b)  ge nödvändig allmän säkerhetsinformation om skyldigheterna att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och 
om konsekvenserna av underlåtenhet att fullgöra dessa skyldigheter, 

c)  övervaka driften av det säkra området och de säkra läsrummen i parlamentets lokaler, vid behov i samarbete med 
övriga unionsinstitutioners och medlemsstaternas säkerhetstjänster, 

d)  i samarbete med övriga EU-institutioners och nationella säkerhetstjänster övervaka förfarandena för hantering och 
lagring av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter samt det säkra område och de säkra läsrum i parlamentets lokaler 
där säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter hanteras, 

e)  föreslå lämpliga hanteringsanvisningar för generalsekreteraren. 
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4.2. Direktoratet för informationsteknik ska ansvara för hanteringen av sekretessbelagda uppgifter av säkra it-system 
inom Europaparlamentet. 

4.3. Enheten för sekretessbelagda uppgifter ska ansvara för 

a)  att i nära samarbete med direktoratet för säkerhet och riskbedömning och direktoratet för informationsteknik och 
med övriga unionsinstitutioners säkerhetstjänster fastställa säkerhetsbehoven när det gäller ett effektivt skydd av sekre
tessbelagda uppgifter, 

b)  att fastställa alla aspekter av hantering och lagring av sekretessbelagda uppgifter inom parlamentet, i enlighet med 
hanteringsanvisningarna, 

c)  driften av det säkra området, 

d)  hanteringen eller konsultationen av sekretessbelagda uppgifter i det säkra området eller i det säkra läsrummet inom 
enheten för sekretessbelagda uppgifter, i enlighet med artikel 7.2 och 7.3 i detta beslut, 

e)  hanteringen av det register som enheten för sekretessbelagda uppgifter för, 

f) att rapportera till säkerhetsmyndigheten om eventuella bevisade eller misstänkta överträdelser av säkerhetsbestämmel
serna och om eventuell förlust eller eventuellt röjande av sekretessbelagda uppgifter som lämnats in till enheten för 
sekretessbelagda uppgifter och förvaras i det säkra området eller det säkra läsrummet inom enheten för sekretessbe
lagda uppgifter. 

5. Vidare ska generalsekreteraren i egenskap av säkerhetsmyndighet utse följande myndigheter: 

a)  En ackrediteringsmyndighet för säkerhet. 

b)  En driftsansvarig myndighet för informationssäkring. 

c)  En krypteringsdistribuerande myndighet. 

d)  En tempestmyndighet. 

e)  En myndighet för informationssäkring. 

Utövandet av dessa funktioner kräver inte separata organisatoriska enheter. De ska visserligen ha olika mandat men dessa 
funktioner, och deras medföljande ansvarsområden, får kombineras eller integreras i samma organisatoriska enhet eller 
delas upp i olika organisatoriska enheter, förutsatt att intressekonflikter och dubbelarbete undviks. 

6. Ackrediteringsmyndigheten för säkerhet ska tillhandahålla rådgivning i fråga om alla säkerhetsfrågor som rör ackre
diteringen av varje it-system och it-nätverk inom parlamentet och 

6.1. garantera att kommunikations- och informationssystemen överensstämmer med relevanta säkerhetsstrategier och 
säkerhetsriktlinjer, tillhandahålla ett intyg som godkänner att kommunikations- och informationssystemen hanterar 
säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter för att i driftsmiljön skydda dessa uppgifter upp till en fastställd säkerhetsskydds
klassificeringsnivå samt ange villkoren för ackrediteringen och de kriterier enligt vilka nytt godkännande krävs, 

6.2. upprätta ett förfarande för säkerhetsackreditering i enlighet med relevanta strategier, med klart angivande av vill
koren för godkännande av kommunikations- och informationssystem under myndighetens överinseende, 
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6.3. utarbeta en säkerhetsackrediteringsstrategi som anger av vilken detaljgrad för ackreditering som motsvarar den 
säkerhetsnivå som krävs, 

6.4. granska och godkänna säkerhetsrelaterad dokumentation, inbegripet riskhantering och redovisning av kvarstående 
risker, kontrolldokumentering av genomförandet av säkerhet och säkra driftsmetoder samt säkerställa att detta överens
stämmer med parlamentets säkerhetsbestämmelser och säkerhetsstrategier, 

6.5. kontrollera genomförandet av säkerhetsåtgärder avseende kommunikations- och informationssystem genom att 
själv utföra eller stödja säkerhetsbedömningar, inspektioner och översyner, 

6.6. fastställa säkerhetskrav (t.ex. nivåer för personalgodkännande) för känsliga befattningar inom kommunikations- 
och informationssystemen, 

6.7. godkänna eller i tillämpliga fall delta i ett gemensamt godkännande av samtrafik mellan olika kommunikations- 
och informationssystem, 

6.8. godkänna säkerhetsstandarderna för teknisk utrusning för säker hantering och skydd av säkerhetsskyddsklassifice
rade uppgifter, 

6.9. se till att de kryptoprodukter som används inom parlamentet inkluderas i förteckningen över EU-godkända pro
dukter, 

6.10. samråda med systemleverantören, säkerhetsaktörerna och företrädare för användare när det gäller hantering av 
säkerhetsrisker, särskilt den kvarstående risken, och villkoren för redovisning av godkännandet. 

7. Den driftsansvariga myndigheten för informationssäkring ska ansvara för att 

7.1. utveckla säkerhetsdokumentation i linje med säkerhetsstrategier och säkerhetsriktlinjer, i synnerhet även redovis
ningen av den kvarstående risken, säkra driftsmetoder och krypteringsplanen inom ackrediteringsförfarandet för kommu
nikations- och informationssystemen, 

7.2. delta i urval och tester av systemspecifika tekniska säkerhetsåtgärder, utrustning och programvara, för att övervaka 
genomförandet av dessa och se till att de installeras på ett säkert sätt, konfigureras och underhålls i enlighet med relevant 
säkerhetsdokumentation, 

7.3. övervaka genomförande och tillämpning av säkra driftsmetoder och vid behov delegera säkerhetsansvaret för 
driften till systemägaren, nämligen enheten för sekretessbelagda uppgifter, 

7.4. förvalta och hantera kryptoprodukter, och därvid säkerställa förvaringen av krypterat material och kontrollerat 
material samt, i förekommande fall, framställningen av kryptografiska variabler, 

7.5. utföra översyner och tester av säkerhetsanalyser, särskilt för att ta fram relevanta riskrapporter, enligt kraven från 
ackrediteringsmyndigheten för säkerhet, 

7.6. tillhandahålla kommunikationssystem- och informationssystemspecifik utbildning i informationssäkring, 

7.7. genomföra och svara för driften av kommunikationssystem- och informationssystemspecifika säkerhetsåtgärder. 
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8. Kryptodistributionsmyndigheten ska ansvara för att 

8.1. förvalta och redovisa EU-krypterat material, 

8.2. i nära samarbete med ackrediteringsmyndigheten för säkerhet säkerställa att lämpliga förfaranden följs och att 
planer införs för redovisning, säker hantering, lagring och distribution av allt EU-krypterat material, 

8.3. säkerställa överföring av EU-krypterat material till eller från enskilda personer eller enheter som använder detta. 

9. Tempestmyndigheten ska ansvara för att kommunikations- och informationssystemen överensstämmer med tempest
strategierna och hanteringsanvisningarna. Den ska godkänna tempestmotåtgärder för anläggningar och produkter för att 
i driftsmiljön skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter upp till en fastställd säkerhetsskyddsklassificeringsnivå. 

10. Myndigheten för informationssäkring ska ansvara för alla aspekter av förvaltningen och hanteringen av sekretessbe
lagda uppgifter inom parlamentet och i synnerhet för att 

10.1 utveckla säkerheten och säkerhetsriktlinjer för informationssäkring och övervaka hur ändamålsenliga och rele
vanta dessa är, 

10.2. skydda och administrera teknisk information som rör kryptoprodukter, 

10.3. se till att de åtgärder för informationssäkring som väljs för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter över
ensstämmer med de relevanta strategierna för deras lämplighet och urval, 

10.4. se till att kryptoprodukter väljs ut i överensstämmelse med strategin för deras lämplighet och urval, 

10.5. samråda med systemleverantören, säkerhetsaktörerna och företrädarna för användare när det gäller säkerheten för 
informationssäkring, 

SÄKERHETSMEDDELANDE 2 

HANTERING AV SEKRETESSBELAGDA UPPGIFTER 

A. INLEDNING 

1. I detta säkerhetsmeddelande fastställs bestämmelserna om parlamentets hantering av sekretessbelagda uppgifter. 

2. När sekretessbelagda uppgifter framställs ska upphovsmannen göra en bedömning av konfidentialitetsnivån och fatta 
ett beslut på grundval av de principer som fastställs i detta säkerhetsmeddelande när det gäller säkerhetsskyddsklassifi
cering eller markering av uppgifterna i fråga. 

B. SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICERADE EU-UPPGIFTER 

3. Beslutet att säkerhetsskyddsklassificera en handling ska fattas innan den upprättas. I detta syfte ska en klassificering 
av uppgifter som säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter inbegripa en förhandsbedömning av konfidentialitetsnivån 
och ett beslut från upphovsmannen om att röjande av uppgifterna utan tillstånd skulle kunna vålla unionens eller en 
eller flera av dess medlemsstaters eller enskilda personers intressen skada i viss grad. 
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4. När beslutet att säkerhetsskyddsklassificera uppgifterna väl fattats ska detta följas av en andra förhandsbedömning 
som syftar till att fastställa den lämpliga säkerhetsskyddsklassificeringsnivån. Säkerhetsskyddsklassificeringen av en hand
ling ska avgöras av hur känsligt dess innehåll är. 

5. Uteslutande upphovsmannen ska ansvara för att säkerhetsskyddsklassificera uppgifterna. Parlamentets tjänstemän 
ska säkerhetsskyddsklassificera uppgifter på uppdrag av eller genom delegering från generalsekreteraren. 

6. Säkerhetsskyddsklassificering ska utföras korrekt och användas sparsamt. Upphovsmannen till en handling som ska 
säkerhetsskyddsklassificeras ska undvika varje tendens att placera handlingen på en alltför hög respektive låg säkerhets
skyddsklassificeringsnivå. 

7. Den säkerhetsskyddsklassificeringsnivå som ges ska bestämma relevant skyddsnivå när det gäller personlig säkerhet, 
fysisk säkerhet, administrativ säkerhet och informationssäkring. 

8. Uppgifter som motiverar säkerhetsskyddsklassificering ska markeras och hanteras som sådana, oberoende av deras 
fysiska form. Säkerhetsskyddsklassificeringen ska klart och tydligt meddelas mottagarna, antingen genom säkerhets
skyddsklassificeringsmarkering (om den levereras skriftligen, t.ex. på papper eller inom ett kommunikations- och infor
mationssystem) eller genom ett annat tillkännagivande (om den levereras muntligen, t.ex. under ett samtal eller ett 
sammanträde inom stängda dörrar). Säkerhetsskyddsklassificerat material ska bära en fysisk markering så att dess säker
hetsskyddsklassificering är lätt identifierbar. 

9. Säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter i elektronisk form får endast framställas inom ett ackrediterat kommuni
kations- och informationssystem. De säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifterna i sig samt filnamnet och lagringsen
heten (om extern, t.ex. en cd-skiva eller ett USB-minne) ska bära den relevanta säkerhetsskyddsklassificeringsmarker
ingen. 

10. Uppgifterna ska säkerhetsskyddsklassificeras så snart de framställs. Exempelvis ska personliga anteckningar, utkast 
eller e-postmeddelanden som innehåller uppgifter som motiverar säkerhetsskyddsklassificering markeras som säkerhets
skyddsklassificerade EU-uppgifter redan från början, och de ska sammanställas och hanteras i enlighet med detta beslut 
och dess hanteringsanvisningar i termer av den fysiska och tekniska hanteringen. Sådana uppgifter kan därefter utvecklas 
till en officiell handling som i sin tur ges en passande markering och hantering. Under utarbetandeprocessen kan en offi
ciell handling behöva bli föremål för en ny utvärdering och ges en högre eller lägre säkerhetsskyddsklassificering 
beroende på utvecklingen. 

11. Upphovsmannen kan besluta sig för att tilldela uppgiftskategorier som han eller hon framställer regelbundet en 
standardsäkerhetsskyddsklassificering. Vederbörande ska emellertid i detta sammanhang se till att enskilda uppgifter inte 
systematiskt placeras på en alltför hög respektive låg säkerhetsskyddsklassificeringsnivå. 

12. Säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter ska alltid bära en säkerhetsskyddsklassificeringsmarkering som 
motsvarar deras säkerhetsskyddsklassificeringsnivå. 

B.1. Säkerhetsskyddsklassificeringsnivåer 

13. Säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter ska placeras på följande säkerhetsskyddsklassificeringsnivåer: 

—  TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, enligt definitionen i artikel 2 d i detta beslut, för uppgifter vars röjande sannolikt 
skulle 

a)  utgöra ett direkt hot mot unionens eller en eller flera av dess medlemsstaters inre stabilitet eller mot tredjestater 
eller internationella organisationer, 

b)  vålla synnerligen allvarlig skada på förbindelserna med tredjestater eller internationella organisationer, 

c)  leda direkt till omfattande förlust av liv, 
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d)  vålla synnerligen allvarlig skada på den operativa effektiviteten eller säkerheten hos medlemsstaternas eller andra 
medverkande staters utstationerade personal eller på den fortsatta effektiviteten i ytterst värdefulla säkerhets- eller 
underrättelseoperationer, 

e)  vålla allvarlig långsiktig skada på unionens eller medlemsstaternas ekonomier. 

—  SECRET UE/EU SECRET, enligt definitionen i artikel 2 d i detta beslut, för uppgifter vars röjande sannolikt skulle 

a)  skapa internationella spänningar i betydande utsträckning, 

b)  allvarligt skada förbindelserna med tredjestater och internationella organisationer, 

c)  utgöra ett direkt hot mot liv eller allvarligt skada den allmänna ordningen eller den enskildes säkerhet eller frihet, 

d)  skada viktiga affärsmässiga eller politiska förhandlingar och därigenom skapa betydande operativa problem för 
unionen eller för medlemsstaterna, 

e) vålla allvarlig skada på den operativa säkerheten i medlemsstaterna eller på effektiviteten i ytterst värdefulla säker
hets- eller underrättelseoperationer, 

f)  vålla väsentlig materiell skada på unionens eller medlemsstaternas finansiella, monetära, ekonomiska och 
kommersiella intressen, 

g)  väsentligt undergräva större organisationers eller aktörers finansiella livskraft, 

h)  allvarligt hindra utvecklingen eller genomförandet av unionens strategier med stora ekonomiska, handelsrelaterade 
eller finansiella konsekvenser. 

— CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, enligt definitionen i artikel 2 d i detta beslut, för uppgifter vars röjande sanno
likt skulle 

a)  skada diplomatiska förbindelser i betydande utsträckning, t.ex. förorsaka formella protester eller andra sanktioner, 

b)  utgöra ett hot mot den enskildes säkerhet eller frihet, 

c)  utgöra ett allvarligt hot mot affärsmässiga eller politiska förhandlingar och därigenom skapa operativa problem 
för unionen eller en eller flera av medlemsstaterna, 

d)  vålla skada på den operativa säkerheten i en eller flera av medlemsstaterna eller på effektiviteten i säkerhets- eller 
underrättelseoperationer, 

e)  väsentligt undergräva större organisationers eller aktörers finansiella livskraft, 

f)  hindra utredning eller underlätta bedrivande av brottslig verksamhet eller terroristverksamhet, 

g)  väsentligt motarbeta unionens eller medlemsstaternas finansiella, monetära, ekonomiska och kommersiella 
intressen, eller 

h)  allvarligt hindra utvecklingen eller genomförandet av EU:s strategier med stora ekonomiska, handelsrelaterade eller 
finansiella konsekvenser. 
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—  RESTREINT UE/EU RESTRICTED, enligt definitionen i artikel 2 d i detta beslut, för uppgifter vars röjande sannolikt 
skulle 

a)  vara till nackdel för EU:s allmänna intressen, 

b)  påverka diplomatiska förbindelser negativt, 

c)  vålla väsentligt obehag för enskilda personer eller företag, 

d)  vara till nackdel för unionen eller medlemsstaterna inom ramen för affärsmässiga eller politiska förhandlingar, 

e)  göra det svårare att upprätthålla en effektiv säkerhet inom unionen eller i medlemsstaterna, 

f)  hindra en effektiv utveckling eller ett effektivt genomförande av unionens strategier, 

g)  undergräva en god förvaltning av unionen och dess uppdrag, 

h)  bryta mot parlamentets åtaganden att upprätthålla säkerhetsskyddsklassificeringen för uppgifter som tillhandahålls 
av tredje part, 

i)  bryta mot lagstadgade restriktioner om utlämnande av uppgifter, 

j)  vålla finansiell förlust eller underlätta otillbörlig vinning eller fördel för enskilda personer eller företag, eller 

k)  skada brottsutredningar eller göra det lättare att begå brott. 

B.2. Säkerhetsskyddsklassificering av sammanställningar, omslag och utdrag 

14. En skrivelse eller en not som åtföljs av bilagor ska placeras på samma säkerhetsskyddsklassificeringsnivå som den 
högsta säkerhetsskyddsklassificeringsnivå som tilldelats en av bilagorna. Upphovsmannen ska tydligt ange med vilken 
säkerhetsskyddsklassificeringsnivå skrivelsen eller noten ska förses när den skilts från de bifogade handlingarna. Om 
omslagsnoten/skrivelsen inte behöver säkerhetsskyddsklassificeras ska den innehålla följande avslutande formulering: 
”Denna not/skrivelse ska inte vara säkerhetsskyddsklassificerad när den skilts från de bifogade handlingarna.” 

15. Handlingar eller datafiler som innehåller delar på olika säkerhetsskyddsklassificeringsnivåer ska närhelst detta är 
möjligt struktureras så att delar på olika säkerhetsskyddsklassificeringsnivå vid behov lätt kan identifieras och avskiljas. 
Den övergripande säkerhetsskyddsklassificeringsnivån för en handling eller en datafil ska vara minst lika hög som den 
del som fått den högsta säkerhetsskyddsklassificeringsnivån. 

16 Enstaka sidor, stycken, avsnitt, bilagor, tillägg och bifogade ark till en viss handling kan kräva placering på olika 
säkerhetsskyddsklassificeringsnivåer och ska säkerhetsskyddsklassificeras i enlighet med detta. Standardförkortningar får 
användas i handlingar som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter för att ange säkerhetsskyddsklassifice
ringsnivån för avsnitt eller textstycken vars storlek är mindre än en sida. 

17. När uppgifter från olika källor sammanställs ska den slutliga produkten ses över för att dess övergripande säker
hetsskyddsklassificeringsnivå ska kunna fastställas, eftersom den kan motivera en högre säkerhetsskyddsklassificerings
nivå än säkerhetsskyddsklassificeringsnivån för de enskilda delarna. 

C. ANDRA SEKRETESSBELAGDA UPPGIFTER 

18. ”Andra sekretessbelagda uppgifter” ska markeras i enlighet med avsnitt E i detta säkerhetsmeddelande samt hanter
ingsanvisningarna. 
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D. FRAMSTÄLLANDE AV SEKRETESSBELAGDA UPPGIFTER 

19. Endast personer som är vederbörligen behöriga på grundval av detta beslut eller tillstånd från säkerhetsmyndig
heten får framställa sekretessbelagda uppgifter. 

20. Sekretessbelagda uppgifter ska inte inkluderas i internet- eller intranätbaserade system för dokumenthantering. 

D.1. Framställande av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter 

21. För att framställa säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån 
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ska den berörda personen 
vara behörig enligt detta beslut eller ska först ha fått tillstånd enligt artikel 4.1 i detta beslut. 

22. Säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL 
UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ska framställas endast inom det säkra 
området. 

23. Följande bestämmelser ska tillämpas vid framställande av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter: 

a)  Varje sida ska tydligt märkas med den tillämpliga säkerhetsskyddsklassificeringsnivån. 

b)  Varje sida ska vara numrerad och ska ange det totala antalet sidor. 

c) Handlingen ska bära ett referensnummer på första sidan och en angivelse av ämnet, som i sig inte ska utgöra säker
hetsskyddsklassificerade uppgifter, om det inte fastsatts som sådana. 

d)  Handlingens första sida ska förses med datum. 

e) Första sidan i varje handling som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDEN
TIAL, SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ska innehålla en förteckning över alla bilagor och 
bifogade ark. 

f)  Handlingar som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU 
SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET ska ha ett exemplarnummer på varje sida, om de ska sändas ut i flera 
exemplar. Varje exemplar ska också på första sidan ha en angivelse av det totala antalet exemplar och sidor. 

g)  Om handlingen innehåller hänvisningar till andra handlingar som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
från andra unionsinstitutioner, eller om den innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som har sitt ursprung i 
sådana handlingar, ska den placeras på samma säkerhetsskyddsklassificeringsnivå som de handlingarna placerats på, 
och handlingen i fråga får inte utan skriftligt samtycke från upphovsmannen spridas till andra personer än dem som 
ingår i sändlistan när det gäller den ursprungliga handlingen eller andra handlingar som innehåller säkerhetsskydds
klassificerade uppgifter. 

24. Upphovsmannen ska behålla kontrollen över de säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som denne har fram
ställt. Hans eller hennes skriftliga samtycke ska sökas innan säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter 

a)  placeras på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller blir föremål för ett beslut om att de inte längre ska vara 
säkerhetsskyddsklassificerade, 

b)  används för andra ändamål än dem som fastställts av upphovsmannen, 

c)  lämnas ut till tredjestat eller internationell organisation, 

d) lämnas ut till andra personer, institutioner, länder eller internationella organisationer än de adressater som upphovs
mannen ursprungligen gav tillstånd för när det gäller att konsultera uppgifterna i fråga, 
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e)  lämnas ut till en uppdragstagare eller presumtiv uppdragstagare i en tredjestat, 

f)  kopieras eller översätts, om uppgifterna placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET, 

g)  destrueras. 

D.2. Framställande av andra sekretessbelagda uppgifter 

25. Generalsekreteraren får i egenskap av säkerhetsmyndighet besluta huruvida tillstånd att framställa ”andra sekretess
belagda uppgifter” ska beviljas en viss funktion, avdelning och/eller person. 

26. ”Andra sekretessbelagda uppgifter” ska markeras på ett av de sätt som fastställs i hanteringsanvisningarna. 

27. Följande bestämmelser ska tillämpas vid framställande av ”andra sekretessbelagda uppgifter”: 

a)  Deras markering ska anges överst på handlingens första sida. 

b)  Varje sida ska vara numrerad, med angivande även av det totala antalet sidor. 

c)  Handlingen ska bära ett referensnummer på första sidan och en angivelse av ämnet. 

d)  Handlingens första sida ska förses med datum. 

e)  Handlingens sista sida ska innehålla en förteckning över alla bilagor och bifogade ark. 

28. Framställande av ”andra sekretessbelagda uppgifter” ska omfattas av särskilda bestämmelser och förfaranden som 
fastställs i hanteringsanvisningarna. 

E. SÄKERHETSBETECKNINGAR OCH MARKERINGAR 

29. Säkerhetsbeteckningar och markeringar på handlingar är avsedda att kontrollera uppgiftsflödet och begränsa till
gången till sekretessbelagda uppgifter på grundval av principen om behov av kännedom i tjänsten. 

30. När säkerhetsbeteckningar och/eller markeringar används eller fastsätts ska det göras med försiktighet så att det inte 
sker någon sammanblandning med säkerhetsskyddsklassificeringarna för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter: 
RESTREINT UE/EU RESTRICTED, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET, TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET. 

31. Särskilda bestämmelser om användning av säkerhetsbeteckningar och markeringar ska, tillsammans med förteck
ningen över Europaparlamentets godkända säkerhetsbeteckningar, fastställas i hanteringsanvisningarna. 

E.1. Säkerhetsbeteckningar 

32. Säkerhetsbeteckningar får endast användas tillsammans med en säkerhetsskyddsklassificering och ska inte tillämpas 
separat på handlingar. En säkerhetsbeteckning får tillämpas på säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter för att 

a) begränsa en säkerhetsskyddsklassificerings giltighet (för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som innebär en auto
matisk placering på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller att uppgifter inte längre ska vara säkerhetsskydds
klassificerade), 

b)  begränsa utlämnandet av de säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifterna i fråga, 

c)  fastställa särskilda hanteringsarrangemang utöver vad som framgår av säkerhetsskyddsklassificeringsnivån. 
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33. De extra kontroller som är tillämpliga på hantering och lagring av handlingar som innehåller säkerhetsskyddsklassi
ficerade EU-uppgifter medför ytterligare bördor för alla involverade parter. För att minimera det arbete som krävs i detta 
sammanhang är det god praxis att, när sådana handlingar framställs, fastställa en tidsfrist eller händelse efter vilken 
säkerhetsskyddsklassificeringen automatiskt ska löpa ut och de uppgifter som ingår i handlingen ska placeras på en lägre 
säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller inte längre vara säkerhetsskyddsklassificerade. 

34. Om en handling berör ett specifikt arbetsområde och dess utlämnande måste begränsas och/eller den ska bli 
föremål för särskilda hanteringsarrangemang kan ett motsvarande meddelande bifogas säkerhetsskyddsklassificeringen 
för att bidra till att identifiera målgruppen. 

E.2. Markeringar 

35. Markeringar ska inte utgöra en säkerhetsskyddsklassificering. De är avsedda att endast tillhandahålla konkreta 
anvisningar om hanteringen av en handling och ska inte användas för att beskriva innehållet i en sådan handling. 

36. Markeringar får tillämpas separat på handlingar eller användas tillsammans med en säkerhetsskyddsklassificering. 

37. Som en generell regel ska markeringar tillämpas på uppgifter som omfattas av tystnadsplikt (som avses i artikel 339 
i EUF-fördraget och artikel 17 tjänsteföreskrifterna; eller som parlamentet måste skydda av juridiska skäl), medan uppgif
terna i fråga inte behöver (eller inte kan) säkerhetsskyddsklassificeras. 

E.3. Användning av markeringar i kommunikationssystem- och informationssystemen 

38. Bestämmelserna om användning av markeringar ska också vara tillämpliga i de ackrediterade kommunikations
system- och informationssystemen. 

39. Ackrediteringsmyndigheten för säkerhet ska fastställa särskilda bestämmelser om användning av markeringar i de 
ackrediterade kommunikationssystem- och informationssystemen. 

F. MOTTAGANDE AV UPPGIFTER 

40. Endast enheten för sekretessbelagda uppgifter ska vara behörig inom parlamentet att ta emot uppgifter som place
rats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET och högre eller motsvarande från tredje part. 

41. När det gäller uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED eller 
motsvarande och ”andra sekretessbelagda uppgifter” får både enheten för sekretessbelagda uppgifter och den behöriga 
instansen/befattningshavaren inom parlamentet ansvara för att ta emot uppgifterna från tredje part, och för att tillämpa 
de principer som anges i detta säkerhetsmeddelande. 

G. REGISTRERING 

42. Med registrering avses tillämpning av förfaranden som registrerar de sekretessbelagda uppgifternas livscykel, inbe
gripet faser som innebär att uppgifterna sprids, konsulteras och destrueras. 

43. Vid tillämpningen av detta säkerhetsmeddelande avses med ”diarium” ett register där de datum och klockslag regis
terförs då sekretessbelagda uppgifter 

a)  inkommer hos eller lämnar respektive sekretariat för instansen/befattningshavaren inom parlamentet eller, allt efter 
omständigheterna, enheten för sekretessbelagda uppgifter, 

b)  konsulteras av eller överlämnas till en person som säkerhetsprövats, 

c)  destrueras. 
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44. Upphovsmannen till sekretessbelagda uppgifter ska ansvara för att markera den första förklaringen vid upprät
tandet av en handling som innehåller sådana uppgifter. Den förklaringen ska meddelas enheten för sekretessbelagda 
uppgifter när handlingen upprättas. 

45. Endast enheten för sekretessbelagda uppgifter får av säkerhetsskäl registrera uppgifter som placerats på säkerhets
skyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET eller motsvarande. Uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED 
eller motsvarande och ”andra sekretessbelagda uppgifter” från tredje part ska av administrativa skäl registreras av den 
avdelning som ansvarar för det officiella mottagandet av handlingen, dvs. antingen enheten för sekretessbelagda uppgifter 
eller sekretariatet för instansen/befattningshavaren inom parlamentet. ”Andra sekretessbelagda uppgifter” som framställts 
inom parlamentet ska av administrativa skäl registreras av upphovsmannen. 

46. Uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU 
SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande ska registreras i synnerhet när 

a)  de framställs, 

b)  de inkommer hos eller lämnar enheten för sekretessbelagda uppgifter, och 

c)  de införs i eller lämnar kommunikations- och informationssystemen. 

47. Uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED eller motsvarande ska 
registreras i synnerhet när 

a)  de framställs, 

b)  de inkommer hos eller lämnar respektive sekretariat för instansen/befattningshavaren inom parlamentet eller enheten 
för sekretessbelagda uppgifter, 

c)  de införs i eller lämnar ett kommunikations- och informationssystem. 

48. Registrering av sekretessbelagda uppgifter kan göras i pappersform eller i elektroniska diarier/kommunikations- 
och informationssystem. 

49. För uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED eller motsvarande 
och ”andra sekretessbelagda uppgifter” ska åtminstone följande registreras: 

a) Det datum och klockslag då uppgifterna inkommer hos eller lämnar respektive sekretariat för instansen/befattnings
havaren inom parlamentet eller, allt efter omständigheterna, enheten för sekretessbelagda uppgifter. 

b) Handlingens titel, säkerhetsskyddsklassificeringsnivån eller markeringen, det datum då säkerhetsskyddsklassificer
ingen/markeringen löper ut och eventuella referensnummer som handlingen försetts med. 

50. För uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET 
UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande ska åtminstone följande registreras: 

a)  Det datum och klockslag då uppgifterna inkommer hos eller lämnar enheten för sekretessbelagda uppgifter. 

b)  Handlingens titel, säkerhetsskyddsklassificeringsnivån eller markeringen, eventuella referensnummer som handlingen 
försetts med och det datum då säkerhetsskyddsklassificeringen/markeringen löper ut. 

c)  Uppgifter om upphovsmannen. 
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d)  Uppgift om identiteten på den person som har getts tillgång till handlingen och den dag då handlingen konsulterades 
av den personen. 

e)  Uppgift om eventuella kopior eller översättningar som gjorts av handlingen. 

f)  Det datum och klockslag då eventuella kopior eller översättningar av handlingen lämnar eller återlämnas till enheten 
för sekretessbelagda uppgifter, och uppgifter om vart de har skickats och vem som återlämnat dem. 

g)  Uppgift om det datum och klockslag då handlingen destruerades, och om vem som destruerade den, i enlighet med 
parlamentets säkerhetsbestämmelser om destruering. 

h)  Uppgift om att handlingen inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerad eller att den ska placeras på en lägre 
säkerhetsskyddsklassificeringsnivå. 

51. Diarier ska säkerhetsskyddsklassificeras eller markeras beroende på vad som är lämpligt. Diarier för uppgifter som 
placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande ska registreras på 
samma nivå. 

52. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter kan registreras 

a)  i ett enda diarium, eller 

b)  i separata diarier enligt säkerhetsskyddsklassificeringsnivå, enligt huruvida uppgifterna är inkommande eller utgående 
och enligt ursprung eller destination. 

53. Vid elektronisk hantering inom ett kommunikations- och informationssystem kan registreringsförfarandena göras 
med processer i själva kommunikations- och informationssystemet som uppfyller krav som är likvärdiga med dem som 
anges ovan. Närhelst säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter lämnar kommunikations- och informationssystemet ska 
ovan beskrivna registreringsförfaranden tillämpas. 

54. Enheten för sekretessbelagda uppgifter ska registerföra alla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som parlamentet 
lämnar ut till tredje part och alla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som parlamentet tar emot från tredje part. 

55. När väl registreringen av uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande har slutförts ska enheten för 
sekretessbelagda uppgifter kontrollera huruvida adressaten har giltig säkerhetsbehörighet. Om behörighet föreligger ska 
adressaten meddelas av enheten för sekretessbelagda uppgifter. Konsultation av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
får endast äga rum först när den handling som innehåller uppgifterna i fråga registrerats. 

H. DISTRIBUTION 

56. Upphovsmannen ska upprätta en första sändlista för säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som han eller hon 
har framställt. 

57. Uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED och andra sekretess
belagda uppgifter som parlamentet framställt ska distribueras inom parlamentet av upphovsmannen, i enlighet med de 
relevanta hanteringsanvisningarna och på grundval av principen om behov av kännedom i tjänsten. För uppgifter som 
placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET och som framställts av parlamentet inom det säkra området ska sändlistan (och eventuella 
ytterligare anvisningar i fråga om distribution) tillhandahållas enheten för sekretessbelagda uppgifter, som ska vara 
ansvarig för förvaltningen av den. 

58. Endast enheten för sekretessbelagda uppgifter får distribuera säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som fram
ställts av parlamentet till tredje part, på grundval av principen om behov av kännedom i tjänsten. 

59. Sekretessbelagda uppgifter som mottagits av antingen enheten för sekretessbelagda uppgifter eller någon instans/ 
befattningshavare inom parlamentet som inkommit med en sådan begäran ska distribueras i enlighet med mottagna 
anvisningar från upphovsmannen. 
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I. HANTERING, LAGRING OCH KONSULTATION 

60. Hantering, lagring och konsultation av sekretessbelagda uppgifter ska ske i enlighet med säkerhetsmeddelande 4 
och hanteringsanvisningarna. 

J. KOPIERING/ÖVERSÄTTNING/TOLKNING AV SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICERADE UPPGIFTER 

61. Handlingar som innehåller uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET får inte kopieras eller översättas utan föregående skriftligt samtycke från upphovsmannen. Handlingar som inne
håller uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån SECRET UE/EU SECRET eller motsvarande eller på 
säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller motsvarande får kopieras eller översättas på 
innehavarens begäran under förutsättning att upphovsmannen inte förbjudit detta. 

62. Alla kopior av handlingar som innehåller uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån TRÈS 
SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE/EU SECRET eller CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller motsvarande ska av säker
hetsskäl registreras. 

63. De säkerhetsåtgärder som ska tillämpas på den originalhandling som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter ska även tillämpas på kopior och översättningar av den. 

64. Handlingar som mottas från rådet bör inkomma på alla officiella språk. 

65. Kopior och/eller översättningar av handlingar som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får begäras av 
upphovsmannen eller innehavaren av kopior. Kopior av handlingar som innehåller uppgifter som placerats på säkerhets
skyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP 
SECRET eller motsvarande får framställas endast i det säkra området och genom användning av kopiatorer som utgör en 
del av ett ackrediterat kommunikations- och informationssystem. Kopior av handlingar som innehåller uppgifter som 
placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED eller motsvarande och andra sekretessbe
lagda uppgifter ska göras genom användning av en ackrediterad kopieringsapparat i parlamentets lokaler. 

66. Alla kopior och översättningar av handlingar eller delar av kopior av handlingar som innehåller sekretessbelagda 
uppgifter ska vara vederbörligen markerade, numrerade och registrerade. 

67. Det ska inte göras fler kopior än vad som är strikt nödvändigt. Alla kopior ska destrueras i enlighet med hanter
ingsanvisningarna i slutet av konsultationsperioden. 

68. Endast tolkar och översättare som är tjänstemän vid parlamentet ska ges tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter ska vara tjänstemän vid parlamentet. 

69. Tolkar och översättare med tillgång till uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDEN
TIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande ska ha genom
gått lämplig säkerhetsprövning. 

70. Tolkar och översättare som arbetar med handlingar som innehåller uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklas
sificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller 
motsvarande ska arbeta i det säkra området. 
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K. PLACERING PÅ EN LÄGRE SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICERINGSNIVÅ, BESLUT ATT UPPGIFTER INTE LÄNGRE 
SKA VARA SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICERADE OCH AVMARKERING AV SEKRETESSBELAGDA UPPGIFTER 

K.1. Allmänna principer 

71. Sekretessbelagda uppgifter ska inte längre vara säkerhetsskyddsklassificerade, ska placeras på en lägre säkerhets
skyddsklassificeringsnivå eller ska avmarkeras när skydd inte längre behövs eller inte längre behövs på den ursprungliga 
nivån. 

72. Beslut om att placera uppgifter på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå, att uppgifter inte längre ska vara 
säkerhetsskyddsklassificerade och att avmarkera uppgifter som ingår i handlingar som upprättats av parlamentet kan 
även behöva fattas från fall till fall, t.ex. med anledning av en begäran om tillgång från allmänheten eller från en annan 
EU-institution, eller på initiativ av enheten för sekretessbelagda uppgifter eller en behörig instans/befattningshavare inom 
parlamentet. 

73. Vid tidpunkten för framställandet ska upphovsmannen till säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter, där så är 
möjligt, ange om de säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifterna kan placeras på en lägre säkerhetsskyddsklassificerings
nivå, eller om det kan beslutas att uppgifterna inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade från ett visst datum eller 
efter en särskild händelse. När det inte är praktiskt möjligt att lämna en sådan uppgift ska upphovsmannen, enheten för 
sekretessbelagda uppgifter eller den instans/befattningshavare inom parlamentet som innehar uppgifterna se över säker
hetsskyddsklassificeringsnivån för de säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifterna åtminstone vart femte år. Säkerhets
skyddsklassificerade EU-uppgifter får under alla omständigheter placeras på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå 
eller beslutas inte längre vara säkerhetsskyddsklassificerade endast med skriftligt förhandssamtycke från upphovsmannen. 

74. Om upphovsmannen till säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter inte kan fastställas eller spåras när det gäller 
handlingar som upprättats inom parlamentet ska säkerhetsmyndigheten se över säkerhetsskyddsklassificeringsnivån för 
de säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifterna på förslag av den instans/befattningshavare inom parlamentet som 
innehar uppgifterna, vilken kan samråda med enheten för sekretessbelagda uppgifter i detta avseende. 

75. Enheten för sekretessbelagda uppgifter eller den instans/befattningshavare inom parlamentet som innehar uppgif
terna ska vara ansvariga för att informera mottagaren eller mottagarna om att uppgifterna inte längre ska vara säkerhets
skyddsklassificerade eller att uppgifterna placerats på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå, och adressaterna ska i 
sin tur vara ansvariga för att informera eventuella efterföljande mottagare till vilka de har översänt handlingen eller 
kopior av handlingen. 

76. Beslut att uppgifter inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade, placering på en lägre säkerhetsskyddsklassifi
ceringsnivå och avmarkering av uppgifter som ingår i en handling ska registreras. 

K.2. Beslut att uppgifter inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade 

77. Säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter får helt eller delvis beslutas inte längre vara säkerhetsskyddsklassifice
rade. De får delvis beslutas inte längre vara säkerhetsskyddsklassificerade om skyddet inte längre bedöms vara nödvändigt 
för en viss del av den handling som innehåller uppgifterna men bedöms vara motiverat för handlingens resterande delar. 

78. Om översynen av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter som ingår i en handling som upprättats inom parla
mentet resulterar i ett beslut att uppgifterna inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade ska hänsyn tas till huru
vida handlingen får offentliggöras eller huruvida den ska förses med en distributionsmarkering (dvs. inte offentliggöras). 

79. När det fattas beslut om att säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassifi
cerade ska detta registreras i diariet med följande uppgifter: datum för beslutet om att uppgifterna inte längre ska vara 
säkerhetsskyddsklassificerade, namnet på de personer som begärde detta och de personer som godkände det, referens
nummer på den handling om vilken beslut fattats om att den inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerad samt 
handlingens slutdestination. 

80. De gamla säkerhetsskyddsklassificeringsmarkeringarna i den handling om vilken beslut fattats om att den inte 
längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerad samt i alla kopior av denna måste strykas över. Handlingarna och alla kopior 
av dem ska lagras i enlighet med detta. 

81. Vid beslut om att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter delvis inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade 
ska den del om vilken beslut fattats om att den inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerad upprättas i form av ett 
utdrag och lagras i enlighet med detta. Den behöriga avdelningen ska registerföra 

a)  datumet för beslutet om att uppgifter delvis inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerade, 

b)  namnen på både de personer som begärde detta och de personer som godkände det, 

c)  referensnumret på det utdrag om vilket beslut fattats om att det inte längre ska vara säkerhetsskyddsklassificerat. 
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K.3. Placering på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå 

82. Efter placeringen av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå ska den 
handling där de återfinns registreras i diarierna, enligt såväl den gamla som den nya nivån. Datumet för placering på en 
lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå ska registreras, liksom namnet på den person som godkänt detta. 

83. Den handling som innehåller uppgifter som placerats på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå och alla kopior 
av den ska säkerhetsskyddsklassificeras med den nya säkerhetsskyddsklassificeringsnivån och lagras i enlighet med detta. 

L. DESTRUERING AV SEKRETESSBELAGDA UPPGIFTER 

84. Sekretessbelagda uppgifter (i pappersform eller i elektronisk form) som inte längre behövs ska destrueras eller 
raderas, i enlighet med hanteringsanvisningarna och relevanta bestämmelser om arkivering. 

85. Uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller UE/EU SECRET 
eller motsvarande ska destrueras av enheten för sekretessbelagda uppgifter. Destrueringen ska ske i närvaro av en person 
som genomgått säkerhetsprövning motsvarande åtminstone säkerhetsskyddsklassificeringsnivån för de uppgifter som 
destrueras. 

86. Uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande 
får destrueras endast med skriftligt förhandssamtycke från upphovsmannen. 

87. Uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU 
SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande ska destrueras och undanskaffas av enheten för sekretess
belagda uppgifter på begäran av upphovsmannen eller en behörig myndighet. Diarierna och andra register ska uppda
teras i enlighet med detta. Uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED 
eller motsvarande ska destrueras och undanskaffas av antingen enheten för sekretessbelagda uppgifter eller den berörda 
instansen/befattningshavaren inom parlamentet. 

88. Den tjänsteman som ansvarar för destrueringen samt den person som närvarar vid destrueringen ska underteckna 
ett destrueringsintyg som ska inregistreras och arkiveras hos enheten för sekretessbelagda uppgifter. Enheten för sekre
tessbelagda uppgifter ska, tillsammans med sändlistorna, i minst tio år bevara destrueringsintygen för uppgifter som 
placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande och i minst fem år 
bevara destrueringsintygen för uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån SECRET UE/EU TOP SECRET 
eller motsvarande eller säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller motsvarande. 

89. Handlingar som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska destrueras enligt metoder som uppfyller rele
vanta EU-standarder eller likvärdiga standarder för att hindra fullständig eller partiell rekonstruktion. 

90. Destruering av lagringsmedier för datorer som använts för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska ske i enlighet 
med de relevanta hanteringsanvisningarna. 

91. Destruering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska registreras i det relevanta diariet med följande uppgifter: 

a)  Datum och klockslag för destruering. 

b)  Namnet på den tjänsteman som ansvarade för destrueringen. 

c)  Identifiering av den handling eller de kopior som destruerats. 

d)  Den ursprungliga fysiska formen för de destruerade säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifterna. 
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e)  Destrueringsmetoden. 

f)  Platsen för destruering. 

M. ARKIVERING 

92. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, inklusive omslagsnot/skrivelse, bilagor, inlämningskvitto och/eller andra 
delar av ärendemappen, ska överföras till det säkra arkivet i det säkra området sex månader efter det att de senast konsul
terades och senast ett år efter det att de lämnades in. Närmare bestämmelser om arkivering av säkerhetsskyddsklassifice
rade uppgifter ska fastställas i hanteringsanvisningarna. 

93. För ”andra sekretessbelagda uppgifter” ska de allmänna bestämmelserna om dokumenthantering tillämpas utan att 
det påverkar eventuella andra specifika bestämmelser om hantering av sådana uppgifter. 

SÄKERHETSMEDDELANDE 3 

BEHANDLING AV SEKRETESSBELAGDA UPPGIFTER MED HJÄLP AV AUTOMATISERADE KOMMUNIKATIONS- OCH INFORMA
TIONS-SYSTEM 

A. INFORMATIONSSÄKRING AV SÄKERHETSSKYDDS-KLASSIFICERADE UPPGIFTER SOM HANTERAS I INFORMA
TIONSSYSTEM 

1. Med informationssäkring på området informationssystem avses förvissningar om att dessa system kommer att skyd
da de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter de hanterar och kommer att fungera som de ska, och när det krävs, under 
kontroll av behöriga användare. Effektiv informationssäkring ska garantera lämpliga nivåer för konfidentialitet, riktighet, 
tillgänglighet, oavvislighet och autenticitet. Informationssäkring ska grundas på en riskhanteringsprocess. 

2. Med kommunikations- och informationssystem för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter avses ett 
system som gör det möjligt att hantera information i elektronisk form. Ett sådant informationssystem ska innefatta alla 
de resurser som krävs för att det ska fungera, inklusive infrastruktur, organisation, personal och informationsresurser. 

3. Detta kommunikations- och informationssystem ska hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i enlighet med 
informationssäkringsbegreppet. 

4. Kommunikations- och informationssystem ska genomgå en ackrediteringsprocess. Ackrediteringen ska syfta till att 
skapa förvissning om att alla lämpliga säkerhetsåtgärder har vidtagits och att tillräckligt hög skyddsnivå för de säkerhets
skyddsklassificerade uppgifterna och för systemen har uppnåtts i enlighet med detta säkerhetsmeddelande. I redovis
ningen av ackrediteringen ska fastställas högsta säkerhetsskyddsklassificeringsnivå för de uppgifter som får hanteras av 
systemen och motsvarande villkor. 

5. Följande egenskaper och koncept för informationssäkring är av största betydelse för säkerheten och för att driften av 
kommunikations- och informationssystem ska kunna fungera på ett korrekt sätt: 

a)  Autenticitet: garanti för att uppgifterna är riktiga och att de härrör från angivna källor. 

b)  Tillgänglighet: egenskapen att finnas tillgänglig och vara användbar på begäran för en behörig enhet. 

c)  Konfidentialitet: egenskapen att uppgifter inte kommer att röjas för obehöriga personer, enheter eller processer. 
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d)  Riktighet: egenskapen att skydda uppgifternas och tillgångarnas exakthet och fullständighet. 

e)  Oavvislighet: möjligheten att bevisa att en åtgärd eller händelse har ägt rum, för att utesluta möjligheten att denna 
händelse eller åtgärd senare förnekas. 

B. PRINCIPER FÖR INFORMATIONSSÄKRING 

6. De bestämmelser som anges nedan ska utgöra grunden för säkerheten för alla kommunikations- och informations
system som hanterar säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Detaljerade krav för genomförandet av dessa bestämmelser 
ska definieras i säkerhetsstrategier och säkerhetsriktlinjer för informationssäkring. 

B.1. Hantering av säkerhetsrisker 

7. Hantering av säkerhetsrisker ska utgöra en integrerande del av definiering, utveckling, drift och underhåll av 
systemet. Riskhanteringen (bedömning, hantering, acceptans och kommunikation) ska gemensamt genomföras som en 
fortlöpande process av företrädare för systemägare, projektmyndigheter, driftsmyndigheter och säkerhetsgodkännande 
myndigheter enligt säkerhetsmeddelande 1 genom att en beprövad, öppen och begriplig riskbedömningsprocess används. 
Omfattningen av kommunikations- och informationssystemet och dess tillgångar ska klart definieras när riskhanterings
processen inleds. 

8. De behöriga myndigheter som fastställs i säkerhetsmeddelande 1 ska se över potentiella hot mot systemet och konti
nuerligt göra uppdaterade och noggranna hotbedömningar som avspeglar den befintliga driftsmiljön. De ska kontinuer
ligt uppdatera sina kunskaper om sårbarhetsfrågor och regelbundet se över sårbarhetsbedömningen för att hålla sig à 
jour med den föränderliga miljön på it-området. 

9. Syftet med säkerhetsriskhantering ska vara att tillämpa en serie säkerhetsåtgärder som resulterar i en tillfredsstäl
lande kompromiss mellan användarkrav, kostnader och kvarstående säkerhetsrisker. 

10. Ackreditering av ett kommunikations- och informationssystem ska inbegripa en formell redovisning av kvarstående 
risker och den ansvariga myndighetens acceptans av den kvarstående risken. De särskilda krav, den skala och den grad 
av detalj som fastställs av den relevanta ackrediteringsmyndigheten för ackreditering av ett kommunikations- och infor
mationssystem ska stå i proportion till den uppskattade risken, med beaktande av alla relevanta faktorer, inklusive säker
hetsskyddsklassificeringsnivån för de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som hanteras i kommunikations- och infor
mationssystemet. 

B.2. Säkerhet under kommunikations- och informationssystemets hela livscykel 

11. Att garantera säkerheten ska vara ett krav under kommunikations- och informationssystemets hela livscykel, från 
inledandet till avvecklingen av systemet. 

12. Varje inblandad aktörs roll i och interaktion med systemet när det gäller dess säkerhet ska fastställas för varje skede 
av livscykeln. 

13. Kommunikations- och informationssystemet, inbegripet dess tekniska och icke-tekniska säkerhetsåtgärder, ska 
säkerhetstestas under ackrediteringsprocessen för att säkerställa att rätt säkringsnivå erhålls och för att kontrollera att 
kommunikations- och informationssystemet, inbegripet dess tekniska och icke-tekniska säkerhetsåtgärder, är korrekt 
genomförda, integrerade och konfigurerade. 
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14. Utvärderingar, inspektioner och översyner av säkerheten ska regelbundet genomföras under systemets drift och 
underhåll och när exceptionella omständigheter uppkommer. 

15. Systemets säkerhetsdokumentering ska utvecklas under dess livscykel såsom en integrerande del av processen för 
hantering av ändringar. 

16. De registreringsförfaranden som vid behov utförs av ett kommunikations- och informationssystem ska kontrolleras 
som en del av ackrediteringsprocessen. 

B.3. Bästa praxis 

17. Myndigheten för informationssäkring ska ta fram bästa praxis för skydd av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
som hanteras av systemet. Riktlinjer för bästa praxis ska ange tekniska, fysiska, organisatoriska och förfarandemässiga 
säkerhetsåtgärder för system vilkas ändamålsenlighet för att motverka givna hot och sårbarheter har bevisats. 

18. Vid skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som hanteras i systemet ska man utnyttja erfarenheterna vid 
de enheter som deltar i informationssäkring. 

19. Spridningen och det efterföljande genomförandet av bästa praxis ska bidra till uppnåendet av en likvärdig säker
hetsnivå för de system som används av parlamentets generalsekretariat i vilka säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
hanteras. 

B.4. Säkerhet på djupet 

20. För att minska risken i samband med kommunikations- och informationssystemen ska det genomföras en rad 
tekniska och icke-tekniska säkerhetsåtgärder, organiserade som flera försvarsnivåer. Dessa nivåer ska omfatta följande: 

a)  Avskräckning: säkerhetsåtgärder vars syfte är att avstyra eventuella fientliga planer på att angripa systemet. 

b)  Förebyggande: säkerhetsåtgärder vars syfte är att hindra eller blockera ett angrepp mot systemet. 

c)  Upptäckt: säkerhetsåtgärder vars syfte är att upptäcka ett angrepp mot systemet. 

d)  Uthållighet: säkerhetsåtgärder vars syfte är att begränsa följderna av ett angrepp till ett minimalt antal uppgifter eller 
systemtillgångar och att förhindra ytterligare skada. 

e)  Återställande: säkerhetsåtgärder vars syfte är att återställa en säker situation för systemet. 

Hur stränga dessa säkerhetsåtgärder ska vara ska bestämmas genom en riskbedömning. 

21. De behöriga myndigheter som anges i säkerhetsmeddelande 1 ska se till att de kan bemöta incidenter som kan gå 
utöver organisatoriska gränser för att samordna motåtgärder och utbyta information om dessa incidenter och riskerna i 
samband med dessa (it-baserad kapacitet för incidenthantering). 

B.5. Principen om minimalitet och begränsad behörighet 

22. För att undvika onödiga risker ska endast väsentliga funktioner, apparater och tjänster som behövs för att uppfylla 
driftskraven utnyttjas. 

23. Användarna av kommunikations- och informationssystem och automatiserade processer ska endast ges det till
träde, de privilegier eller den behörighet de behöver för att utföra sina uppgifter, för att begränsa eventuella skador 
genom olyckor, misstag eller obehörig användning av systemresurser. 
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B.6. Medvetenhet om informationssäkring 

24. Riskmedvetenhet och tillgängliga skyddsåtgärder utgör den första försvarslinjen för informations- och kommunika
tionssystemens säkerhet. All personal som är involverad i ett systems livscykel, även användare, ska särskilt inse 

a)  att säkerhetshaverier kan förorsaka betydande skada i systemen för hantering av säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter, 

b)  den potentiella skada som kan uppstå för andra genom sammankoppling och ett ömsesidigt beroende, och 

c)  sitt individuella ansvar och sin ansvarsskyldighet för kommunikations- och informationssystemens säkerhet i enlighet 
med det personliga uppdraget inom systemen och processerna. 

25. För att garantera denna insikt om ansvaret för säkerheten ska utbildning i informationssäkring och medvetenhet 
vara obligatorisk för all inblandad personal, inbegripet den högre ledningen, ledamöter av Europaparlamentet och syste
manvändare. 

B.7. Utvärdering och godkännande av produkter för it-säkerhet 

26. System som hanterar uppgifter på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET 
UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande ska skyddas på sådant sätt att uppgifterna inte kan 
läcka ut genom oavsiktlig elektromagnetisk strålning (tempestsäkerhetsåtgärder). 

27. Om skyddet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter tillhandahålls genom kryptoprodukter ska dessa produkter 
certifieras av ackrediteringsmyndigheten för säkerhet såsom en del av de EU-godkända kryptoprodukterna. 

28. När säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter överförs på elektronisk väg, ska EU-godkända kryptoprodukter 
användas. Trots detta krav får specifika förfaranden eller specifika tekniska konfigurationer tillämpas i krissituationer 
enligt punkterna 41–44. 

29. Den erforderliga graden av förtroende i säkerhetsåtgärderna, definierad som en säkringsnivå, ska fastställas i 
enlighet med resultaten av riskhanteringsprocessen och i linje med relevanta säkerhetsstrategier och säkerhetsriktlinjer. 

30. Säkerhetsnivån ska kontrolleras genom att internationellt erkända eller nationellt godkända processer och metoder 
används. Detta inbegriper i första hand utvärdering, skyddsåtgärder och revision. 

31. Ackrediteringsmyndigheten för säkerhet ska godkänna säkerhetsriktlinjer för kvalificering och godkännande av 
sådana produkter för it-säkerhet som inte används för kryptering. 

B.8. Överföring inom det säkra området 

32. När överföringen av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter är begränsad till det säkra området får okrypterad 
distribution eller kryptering på en lägre nivå användas på grundval av resultatet av riskhanteringsförfarandet och med 
godkännande från ackrediteringsmyndigheten för säkerhet. 
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B.9. Säker sammankoppling mellan kommunikations- och informationssystem 

33. Med sammankoppling avses en direkt förbindelse mellan två eller flera it-system i syfte att utbyta uppgifter och 
andra informationstillgångar i form av envägs- eller flervägskommunikation. 

34. Enheten för sekretessbelagda uppgifter ska behandla alla sammankopplade it-system som icke-tillförlitliga och 
skyddsåtgärder ska införas för att kontrollera utbytet av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter med andra kommunika
tions- och informationssystem. 

35. För all sammankoppling av kommunikations- och informationssystem med ett annat it-system ska följande grund
läggande krav uppfyllas: 

a) Verksamhetskrav eller driftskrav för sådan sammankoppling ska fastställas och godkännas av de behöriga myndighe
terna. 

b)  Sammankopplingen i fråga ska genomgå en riskhanterings- och ackrediteringsprocess och ska kräva tillstånd från den 
behöriga ackrediteringsmyndigheten för säkerhet. 

c)  Skyddstjänster ska genomföras vid den yttre säkerhetsgränsen för systemen. 

36. Det får inte förekomma samtrafik mellan ett ackrediterat kommunikations- och informationssystem och ett 
oskyddat eller allmänt nät, utom när systemet har godkända skyddstjänster installerade för ett sådant ändamål mellan 
systemet och det oskyddade eller allmänna nätet. Säkerhetsåtgärderna för sådan samtrafik ska ses över av den behöriga 
myndigheten för informationssäkring och godkännas av den behöriga ackrediteringsmyndigheten för säkerhet. 

37. När det oskyddade eller allmänna nätet används enbart som nätoperatör och data är krypterade med en EU-krypto
produkt som certifierats i enlighet med punkt 27 ska en sådan sammankoppling inte betraktas som samtrafik. 

38. Direkt sammankoppling eller kaskadsammankoppling till ett oskyddat eller allmänt nät av ett kommunikations- 
och informationssystem som ackrediterats för att hantera uppgifter på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån TRÈS SECRET 
UE/EU TOP SECRET eller motsvarande eller SECRET UE/EU SECRET eller motsvarande med ska vara förbjuden. 

B.10. Lagringsmedier för datorer 

39. Lagringsmedier för datorer ska destrueras med hjälp av förfaranden som godkänts av den behöriga säkerhetsmyn
digheten. 

40. Lagringsmedier för datorer ska återanvändas, placeras på en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller inte 
längre vara säkerhetsskyddsklassificerade i enlighet med hanteringsanvisningarna. 

B.11. Nödlägen 

41. De särskilda förfaranden som beskrivs nedan får tillämpas i en nödsituation, exempelvis under en situation av över
hängande eller faktisk kris, en konflikt, eller krig eller under exceptionella operativa omständigheter. 

42. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter får med godkännande av den behöriga myndigheten överföras med använd
ning av kryptoprodukter som har godkänts för en lägre säkerhetsskyddsklassificeringsnivå eller utan kryptering, om en 
eventuell försening skulle förorsaka större skada än den skada som uppkommer genom ett röjande av det säkerhets
skyddsklassificerade materialet och om 

a)  sändaren och mottagaren saknar den kryptoutrustning som krävs eller helt och hållet saknar kryptoutrustning, och 

b)  det säkerhetsskyddsklassificerade materialet inte kan befordras tillräckligt snabbt på annat sätt. 
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43. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som överförs under de omständigheter som anges i punkt 41 får inte vara 
försedda med någon markering eller några tecken som skiljer dem från ett meddelande som inte är säkerhetsskyddsklas
sificerat eller som kan skyddas genom någon tillgänglig kryptoprodukt. Mottagarna ska utan dröjsmål underrättas om 
säkerhetsskyddsklassificeringsnivån på annat sätt. 

44. Om punkterna 41 eller 42 tillämpas, ska därefter en rapport lämnas till den behöriga myndigheten. 

SÄKERHETSMEDDELANDE 4 

FYSISK SÄKERHET 

A. INLEDNING 

I detta säkerhetsmeddelande fastställs säkerhetsprinciperna för att skapa en säker miljö och därmed garantera korrekt 
behandling av sekretessbelagda uppgifter i Europaparlamentet. Dessa principer, inklusive de som avser teknisk säkerhet, 
kommer att kompletteras av hanteringsanvisningarna. 

B. HANTERING AV SÄKERHETSRISKER 

1. De risker som de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna utsätts för ska hanteras som en process. Den processen 
ska syfta till att identifiera kända säkerhetsrisker och fastställa säkerhetsåtgärder som ska minska riskerna till en accep
tabel nivå i enlighet med de grundläggande principer och miniminormer som anges i detta säkerhetsmeddelande samt till 
att tillämpa åtgärderna i enlighet med begreppet ”säkerhet på djupet” som fastställs i säkerhetsmeddelande 3. Åtgärdernas 
effektivitet ska utvärderas fortlöpande. 

2. Säkerhetsåtgärder för att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter under hela deras livscykel ska stå i propor
tion till framför allt de berörda uppgifternas eller materialets säkerhetsskyddsklassificeringsnivå, form och volym, läge 
och konstruktion för de utrymmen där de säkerhetsskyddsklassificerade uppgifterna förvaras och det lokalt bedömda 
hotet från fientlig och/eller brottslig verksamhet, inklusive spionage, sabotage och terroristverksamhet. 

3. Beredskapsplaner ska beakta behovet att skydda säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i krislägen för att förhindra 
obehörig tillgång eller röjande, eller att okränkbarhet eller tillgänglighet går förlorad. 

4. Åtgärder av förebyggande och återställande karaktär för att minimera effekterna av haverier eller tillbud avseende 
hanteringen och lagringen av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska ingå i kontinuitetsplanerna. 

C. ALLMÄNNA PRINCIPER 

5. Uppgifternas klassificerings- eller markeringsnivå ska avgöra vilken skyddsnivå de kommer att omfattas av när det 
gäller den fysiska säkerheten. 

6. Uppgifter som gör säkerhetsskyddsklassificering motiverad ska markeras och hanteras som sådana, oavsett fysisk 
form. Deras säkerhetsskyddsklassificering ska klart meddelas mottagarna, antingen genom en säkerhetsskyddsmarkering 
(om uppgifterna levereras i skriftlig form, antingen på papper eller i kommunikations- och informationssystem) eller 
genom tillkännagivande muntligen (t.ex. i ett samtal eller en föredragning). Säkerhetsskyddsklassificerat material ska bära 
en fysisk märkning så att dess säkerhetsskyddsklassificering är lätt identifierbar. 

7. Sekretessbelagda uppgifter ska inte under några som helst omständigheter läsas på offentliga platser där de kan ses 
av en enskild individ utan behov av kännedom i tjänsten, t.ex. på tåg, flygplan, kaféer och barer. De får inte förvaras i 
hotellkassaskåp eller i hotellrum, eller lämnas utan uppsikt på offentliga platser. 
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D. SKYLDIGHETER 

8. Enheten för sekretessbelagda uppgifter är ansvarig för att säkerställa den fysiska säkerheten när det gäller hanter
ingen av de sekretessbelagda uppgifter som förvaras i säkra utrymmen. Enheten för sekretessbelagda uppgifter är också 
ansvarig för förvaltningen av sina säkra utrymmen. 

9. Ansvaret för den fysiska säkerheten när det gäller hanteringen av uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassifi
ceringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED eller motsvarande och av ”andra sekretessbelagda uppgifter” åligger respektive 
instans/befattningshavare inom parlamentet. 

10. Direktoratet för säkerhet och riskbedömning ska sörja för den säkerhetsprövning av personal och övriga säkerhets
prövning som behövs för att trygga en säker hantering av sekretessbelagda uppgifter i Europaparlamentet. 

11. Direktoratet för informationsteknik ska förorda och säkerställa att alla inrättade eller använda kommunikations- 
och informationssystem är helt förenliga med säkerhetsmeddelande 3 och respektive hanteringsanvisningar. 

E. SÄKRA UTRYMMEN 

12. Säkra utrymmen får inrättas enligt de tekniska säkerhetsstandarderna och i enlighet med den nivå för sekretessbe
lagda uppgifter som fastställs i artikel 7. 

13. De säkra utrymmena ska certifieras av ackrediteringsmyndigheten för säkerhet och godkännas av säkerhetsmyndig
heten. 

F. KONSULTATION AV SEKRETESSBELAGDA UPPGIFTER 

14. När uppgifter som placeras på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED eller motsvarande 
och ”andra sekretessbelagda uppgifter” förvaras på enheten för sekretessbelagda uppgifter och måste konsulteras utanför 
det säkra området, ska enheten för sekretessbelagda uppgifter översända en kopia till respektive behörig tjänsteenhet, 
som ska se till att konsultationen och hanteringen av dessa uppgifter sker i överensstämmelse med artiklarna 8.2 och 10 
i detta beslut och respektive hanteringsanvisningar. 

15. När uppgifter som placeras på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED eller motsvarande 
och ”andra sekretessbelagda uppgifter” förvaras hos en annan instans/befattningshavare inom parlamentet än enheten för 
sekretessbelagda uppgifter, ska sekretariatet för den instansen/befattningshavaren inom parlamentet se till att konsulta
tionen och hanteringen av uppgifterna i fråga sker i överensstämmelse med artiklarna 7.3, 8.1, 8.2, 8.4, 9.3, 9.4, 9.5, 
10.2–10.6 och 11 i detta beslut och lämpliga hanteringsanvisningar. 

16. När uppgifter som placeras på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET 
UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande och måste konsulteras i det säkra området, ska 
enheten för sekretessbelagda uppgifter se till att konsultationen och hanteringen av dessa uppgifter sker i överensstäm
melse med artiklarna 9 och 10 i detta beslut och lämpliga hanteringsanvisningar. 

G. TEKNISK SÄKERHET 

17. Ackrediteringsmyndigheten för säkerhet är ansvarig för tekniska säkerhetsåtgärder och ska fastställa de lämpliga 
hanteringsanvisningarna som ska tillämpas. 

18. Säkra läsrum för konsultation av uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED eller motsvarande eller av ”andra sekretessbelagda uppgifter” ska vara i överensstämmelse med de särskilda 
tekniska säkerhetsåtgärder som fastställs i hanteringsanvisningarna. 
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19. Det säkra området ska omfatta följande utrymmen: 

a) Ett säkerhetsprövningsrum som ska inrättas i enlighet med de tekniska säkerhetsåtgärder som anges i hanteringsanvis
ningarna. Tillgången till detta utrymme ska registreras. Säkerhetsprövningsrummet ska uppfylla höga standarder när 
det gäller identifiering av personer med tillgång, videoregistrering och säkert utrymme där personlig egendom som 
inte tillåts i de säkrade rummen ska lämnas in (telefoner, pennor, etc.). 

b) Ett kommunikationsrum för överföring och mottagande av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, inklusive krypte
rade säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, i enlighet med säkerhetsmeddelande 3 och respektive hanteringsanvis
ningar. 

c)  Ett säkert arkiv, om ett sådant har godkänts, och certifierade skåp ska användas separat för uppgifter som placerats 
på säkerhetsskyddsklassificeringsnivåerna RESTREINT UE/EU RESTRICTED, CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL och 
SECRET EU/EU SECRET eller motsvarande. Uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån TRES 
SECRETUE/EU TOP SECRET eller motsvarande ska placeras i ett separat rum i ett särskilt certifierat skåp. Det enda 
kompletterande material som ska finnas i detta rum ska vara den supportfacilitet som enheten för sekretessbelagda 
uppgifter kan använda för att hantera arkivet. 

d)  Ett registreringsrum som ska tillhandahålla de nödvändiga verktygen för att se till att registreringen kan ske på papper 
eller elektroniskt och som därför ska förses med de säkrade utrymmen som behövs för att inrätta ett lämpligt 
kommunikations- och informationssystem. Endast registreringsrummet får innehålla godkänd och ackrediterad utrust
ning för mångfaldigande (för framställning av kopior på papper eller i elektronisk form). I hanteringsanvisningarna 
ska specificeras vilken utrustning för mångfaldigande som är godkänd och ackrediterad. Registreringsrummet ska 
även ha nödvändigt utrymme för lagring och hantering av ackrediterat material för att möjliggöra markering, 
kopiering och avsändning av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter i fysisk form, allt efter säkerhetsskyddsklassifice
ringsnivå. Allt ackrediterat material ska definieras av enheten för sekretessbelagda uppgifter och ackrediteras av ackre
diteringsmyndigheten för säkerhet, i enlighet med rekommendationerna från den driftsansvariga myndigheten för 
informationssäkring. Registreringsrummet ska också utrustas med ackrediterade destrueringsanordningar som 
godkänts på den högsta säkerhetsskyddsklassificeringsnivån enligt beskrivningen i hanteringsanvisningarna. Översätt
ningar av de uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, EU 
SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande ska göras i registreringsrummet, inom 
ramen för ett lämpligt och ackrediterat system. Registreringsrummet ska inrymma arbetsplatser för två översättare 
ska kunna arbeta med samma dokument samtidigt. En personalmedlem från enheten för sekretessbelagda uppgifter 
ska vara närvarande. 

e)  Ett läsrum för vederbörligen behöriga personers individuella konsultation av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 
Läsrummet ska vara tillräckligt stort för två personer, inklusive en personalmedlem från enheten för sekretessbelagda 
uppgifter som hela tiden ska vara närvarande varje gång säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter konsulteras. Säker
hetsskyddsklassificeringsnivån för detta rum ska vara CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller 
TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller högre. Läsrummet kan utrustas med tempestutrustning, så att elektronisk konsul
tation vid behov kan möjliggöras i överensstämmelse med uppgifternas säkerhetsskyddsklassificeringsnivå. 

f)  Ett mötesrum där upp till 25 personer kan diskutera uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån 
CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET EU/EU SECRET eller motsvarande. Mötesrummet ska innehålla nödvändig 
teknisk säker och certifierad tolkningsutrustning till och från två språk. När mötesrummet inte används för möten får 
det även användas som ett extra läsrum för individuell konsultation. I undantagsfall får enheten för sekretessbelagda 
uppgifter låta mer än en person konsultera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter, förutsatt att alla personer i 
rummet har samma säkerhetsprövningsnivå och behov av kännedom i tjänsten. Högst fyra personer får ges rätt att 
konsultera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter samtidigt. Närvaron av tjänstemän från enheten för sekretessbe
lagda uppgifter ska stärkas. 

g)  Tekniska säkrade rum med all teknisk utrustning som rör säkerheten i hela det säkra området samt med de säkrade 
it-servrarna. 

20. Det säkra området ska uppfylla internationella säkerhetsnormer och ska certifieras av direktoratet för säkerhet och 
riskbedömning. Det säkra området ska omfatta följande minimikrav när det gäller den tekniska säkerheten: 

a)  Larm- och säkerhetsövervakningssystem. 

b)  Säkerhetsutrustning och nödsystem (tvåvägsvarningssystem). 
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c)  System med övervakningskameror. 

d)  Intrångsdetekteringssystem. 

e)  Behörighetskontroll (inklusive ett biometriskt säkerhetssystem). 

f)  Godsbehållare (containrar). 

g)  Skåp. 

h)  Skydd mot elektromagnetism. 

21. När ytterligare tekniska säkerhetsåtgärder behövs, kan dessa införas av ackrediteringsmyndigheten i nära samarbete 
med enheten för sekretessbelagda uppgifter och med godkännande av säkerhetsmyndigheten. 

22. Infrastrukturutrustningen får kopplas till de allmänna förvaltningssystemen i den byggnad där det säkra området 
finns. Den säkerhetsutrustning som avpassats för behörighetskontroll och till kommunikations- och informationssys
temet ska dock vara oberoende av alla andra sådana system som finns inom Europaparlamentet. 

H. INSPEKTIONER AV DET SÄKRA OMRÅDET 

23. Inspektioner av det säkra området ska utföras regelbundet av ackrediteringsmyndigheten för säkerhet och på 
begäran av enheten för sekretessbelagda uppgifter. 

24. Ackrediteringsmyndigheten för säkerhet ska utarbeta en checklista för säkerhetsinspektioner beträffande de punkter 
som ska kontrolleras under en inspektion i enlighet med hanteringsanvisningarna och hålla denna checklista uppdaterad. 

I. TRANSPORTERING AV SEKRETESSBELAGDA UPPGIFTER 

25. När sekretessbelagda uppgifter transporteras ska de vara övertäckta så att de inte går att se. Det ska inte anges att 
innehållet är sekretessbelagt i enlighet med hanteringsanvisningarna. 

26. Endast budbärare eller personal med lämplig säkerhetsbehörighetsnivå får föra med sig uppgifter som placerats på 
säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU 
TOP SECRET eller motsvarande. 

27. Sekretessbelagda uppgifter får endast sändas via extern post eller personligt överlämnande utanför en byggnad i 
enlighet med villkoren i hanteringsanvisningarna. 

28. Uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU 
SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande får aldrig skickas med e-post eller fax, ens via ett ”säkert” 
e-postsystem eller en kryptofax. Uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED eller motsvarande och andra sekretessbelagda uppgifter får skickas med e-post med hjälp av ett ackrediterat 
krypteringssystem. 

J. LAGRING AV SEKRETESSBELAGDA UPPGIFTER 

29. De sekretessbelagda uppgifternas klassificerings- eller markeringsnivå ska avgöra vilken skyddsnivå de kommer att 
omfattas av när det gäller lagringen. De ska lagras i den utrustning som certifierats för det ändamålet i enlighet med 
hanteringsanvisningarna. 
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30. Uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED eller motsvarande 
och ”andra sekretessbelagda uppgifter” ska 

a)  när de inte används lagras i ett låst standardskåp av stål, antingen på ett kontor eller i ett arbetsutrymme, 

b)  inte lämnas utan uppsikt, såvida de inte korrekt förvaras i ett låst utrymme, 

c)  inte lämnas på t.ex. ett skrivbord eller bord på ett sådant sätt att de kan läsas eller flyttas av obehöriga personer, t.ex. 
besökare, lokalvårdare och underhållspersonal, 

d)  inte visas för obehöriga personer eller diskuteras med dem. 

31. Uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED eller motsvarande, 
och ”andra sekretessbelagda uppgifter”, ska förvaras endast på sekretariatet för de berörda instanserna/ befattningsha
varna inom parlamentet, eller på enheten för sekretessbelagda uppgifter, i enlighet med hanteringsanvisningarna. 

32. Uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL, SECRET UE/EU 
SECRET eller TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET eller motsvarande ska 

a)  lagras i det säkra området, i ett säkerhetsskåp eller valv; i undantagsfall, till exempel om enheten för sekretessbelagda 
uppgifter är stängd, får de lagras i ett godkänt och certifierat förvaringsskåp på de säkerhetsansvariga tjänsteenhe
terna, 

b)  aldrig någonsin lämnas utan uppsikt inom det säkra området utan att först ha låsts in i ett godkänt förvaringsskåp 
(även vid mycket kort frånvaro), 

c)  inte lämnas på t.ex. ett skrivbord eller bord på ett sådant sätt att de kan läsas eller flyttas av en obehörig person, även 
om den ansvariga personalmedlemmen inom enheten för sekretessbelagda uppgifter är kvar i rummet. 

Om ett dokument som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter tas fram elektroniskt inom det säkra området 
ska datorn låsas, och ingen ska kunna se bildskärmen om upphovsmannen eller den ansvariga personalmedlemmen vid 
enheten för sekretessbelagda uppgifter lämnar rummet (om så bara en mycket kort stund). Det ska inte anses vara till
räckligt med ett automatiskt säkerhetslås som aktiveras efter några minuter. 

SÄKERHETSMEDDELANDE 5 

INDUSTRISÄKERHET 

A. INLEDNING 

1. Detta säkerhetsmeddelande gäller enbart säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. 

2. I säkerhetsmeddelandet fastställs bestämmelser för genomförande av de gemensamma miniminormer som anges i 
del 1 i bilaga I till detta beslut. 

3. Med industrisäkerhet avses tillämpningen av åtgärder för att garantera att säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
skyddas av entreprenörer eller underentreprenörer vid kontraktsförhandlingar och under hela löptiden för kontrakt som 
kräver säkerhetsskyddsavtal. Sådana kontrakt får inte medföra tillgång till uppgifter som placerats på säkerhetsskyddsklas
sificeringsnivån TRES SECRET UE/EU TOP SECRET. 

4. Europaparlamentet, som är kontraktsslutande myndighet, ska säkerställa att de miniminormer för industrisäkerhet 
som fastställs i detta beslut, och som det hänvisas till i kontraktet, följs när industrienheter och andra enheter tilldelas 
kontrakt som kräver säkerhetsskyddsavtal. 
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B. SÄKERHETSINSLAG I ETT KONTRAKT SOM KRÄVER SÄKERHETS-SKYDDSAVTAL 

B.1. Handbok om säkerhetsskyddsklassificering 

5. Före ett anbudsförfarande eller tilldelningen av ett kontrakt som kräver säkerhetsskyddsavtal ska Europaparlamentet 
i egenskap av upphandlande myndighet fastställa säkerhetsskyddsklassificeringen för alla uppgifter som ska lämnas ut till 
anbudsgivare och entreprenörer, och även säkerhetsskyddsklassificeringen av eventuella uppgifter från entreprenören. 
Parlamentet ska i detta syfte utarbeta en handbok om säkerhetsskyddsklassificering, vilken ska användas när kontraktet 
fullgörs. 

6. Följande principer ska gälla för fastställande av säkerhetsskyddsklassificeringsnivån för de olika delarna i ett kontrakt 
som kräver säkerhetsskyddsavtal: 

a) När handboken om säkerhetsskyddsklassificering utarbetas ska Europaparlamentet beakta alla relevanta säkerhetsas
pekter, inbegripet den säkerhetsskyddsklassificeringsnivå som uppgifternas upphovsman har fastställt och godkänt för 
användning i kontraktet. 

b) Den övergripande säkerhetsskyddsklassificeringsnivån för ett kontrakt får inte vara lägre än den högsta säkerhets
skyddsklassificeringsnivån för någon av dess delar. 

B.2. Säkerhetsskyddsöverenskommelse 

7. De kontraktsspecifika säkerhetskraven ska anges i en säkerhetsskyddsöverenskommelse. Säkerhetsskyddsöverenskom
melsen ska när så är lämpligt omfatta handboken om säkerhetsskyddsklassificering och utgöra en integrerande del av 
avtalet eller underentreprenörskontraktet. 

8. Säkerhetsskyddsöverenskommelsen ska innehålla bestämmelser om att entreprenören och/eller underentreprenören 
ska uppfylla de miniminormer som fastställs i detta beslut. Underlåtenhet att iaktta dessa miniminormer kan utgöra till
räcklig grund för att häva kontraktet. 

B.3. Säkerhetsanvisningar för program/projekt 

9. Beroende på omfattningen av program eller projekt som innebär tillgång till eller hantering eller lagring av säker
hetsskyddsklassificerade EU-uppgifter kan särskilda säkerhetsanvisningar för program/projekt utarbetas av den upphand
lande myndighet som utsetts för att förvalta det berörda programmet eller projektet. 

C. SÄKERHETSGODKÄNNANDE AV VERKSAMHETSSTÄLLE 

10. Ett säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe ska beviljas av en medlemsstats nationella säkerhetsmyndighet eller 
annan behörig säkerhetsmyndighet i en medlemsstat som en indikation på, i enlighet med nationella lagar och andra 
författningar, att en industrienhet eller en annan enhet kan skydda säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter med 
lämplig säkerhetsskyddsklassificeringsnivå CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET eller motsva
rande inom sina anläggningar. Bevis för att ett säkerhetsgodkännande av ett verksamhetsställe beviljats ska läggas fram 
för Europaparlamentet i egenskap av upphandlande myndighet, innan en entreprenör eller underentreprenör, eller poten
tiella sådana, får eller beviljas tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter. 

11. I samband med ett säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe är det nödvändigt att 

a)  utvärdera integriteten hos industrienheten eller varje annan enhet, 

b)  bedöma ägande, kontroll och/eller möjlighet till otillbörlig påverkan som kan anses utgöra en säkerhetsrisk, 
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c) kontrollera att industrienheten eller varje annan enhet har infört ett säkerhetssystem vid verksamhetsstället som om
fattar alla relevanta säkerhetsåtgärder som är nödvändiga för att skydda uppgifter eller material på säkerhetsskydds
klassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET i enlighet med kraven i detta 
beslut, 

d)  kontrollera att personalsäkerhetsstatus, med avseende på ledning, ägare och anställda som behöver ha tillgång till 
uppgifter på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET, har 
fastställts i enlighet med kraven i detta beslut, 

e)  kontrollera att industrienheten eller varje annan enhet har tillsatt en säkerhetsansvarig för verksamhetsstället som 
inför ledningen svarar för att se till att säkerhetsskyldigheterna uppfylls inom den enheten. 

12. I förekommande fall ska Europaparlamentet, i egenskap av upphandlande myndighet, meddela den berörda natio
nella säkerhetsmyndigheten eller varje annan behörig säkerhetsmyndighet att det krävs ett säkerhetsgodkännande av 
verksamhetsställe i det förkontraktuella skedet eller för att genomföra kontraktet. Det ska krävas ett säkerhetsgodkän
nande av verksamhetsställe eller ett personalsäkerhetsgodkännande i det förkontraktuella skedet när säkerhetsskyddsklas
sificerade uppgifter på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET 
ska tillhandahållas under anbudsförfarandets gång. 

13. Den upphandlande myndigheten får inte tilldela den valde anbudsgivaren ett kontrakt som kräver säkerhetsskydds
avtal innan den har fått bekräftelse från den nationella säkerhetsmyndigheten eller någon annan behörig myndighet i 
den medlemsstat där den berörde entreprenören eller underentreprenören är registrerad att ett giltigt intyg om säkerhets
godkännande av verksamhetsställe har utfärdats, om ett sådant krävs. 

14. Varje behörig säkerhetsmyndighet som har utfärdat ett säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe ska meddela 
Europaparlamentet i egenskap av upphandlande myndighet om alla ändringar som avser detta godkännande. När det 
gäller underentreprenader ska den behöriga säkerhetsmyndigheten informeras i enlighet med detta. 

15. Återkallande av ett säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe av en behörig nationell säkerhetsmyndighet eller 
annan behörig säkerhetsmyndighet ska utgöra tillräcklig grund för att Europaparlamentet, i egenskap av upphandlande 
myndighet, ska kunna säga upp kontraktet eller utestänga en anbudsgivare från upphandlingsförfarandet. 

D. KONTRAKT OCH UNDERENTREPRENÖRSKONTRAKT SOM KRÄVER SÄKERHETSSKYDDSAVTAL 

16. När säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter lämnas till en potentiell anbudsgivare i det förkontraktuella skedet ska 
meddelandet om upphandling innehålla en bestämmelse som förpliktigar en anbudsgivare som inte lämnar något anbud 
eller väljs ut att inom en bestämd period återlämna alla säkerhetsskyddsklassificerade handlingar. 

17. När ett kontrakt eller underentreprenörskontrakt som kräver säkerhetsskyddsavtal har tilldelats ska Europaparla
mentet, i egenskap av upphandlande myndighet, underrätta entreprenörens eller underentreprenörens nationella säker
hetsmyndighet och/eller annan behörig säkerhetsmyndighet om säkerhetsbestämmelserna i detta kontrakt. 

18. Vid uppsägningen av ett kontrakt ska Europaparlamentet, i egenskap av upphandlande myndighet (och/eller den 
behöriga säkerhetsmyndigheten, beroende på vad som är lämpligt när det gäller underentreprenader), omedelbart under
rätta den nationella säkerhetsmyndigheten eller annan behörig säkerhetsmyndighet i den medlemsstat där entreprenören 
eller underentreprenören är registrerad. 

19. Som en allmän regel ska entreprenören eller underentreprenören vara skyldig att efter slutförandet av den säker
hetsskyddsklassificerade entreprenaden eller underentreprenaden återlämna alla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
till den upphandlande myndigheten. 

20. Särskilda bestämmelser för förfogandet över säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter under fullgörandet av 
kontraktet eller sedan det avslutats ska fastställas i säkerhetsskyddsöverenskommelsen. 

1.4.2014 C 96/48 Europeiska unionens officiella tidning SV     

E6_Beslut om bestämmelserna för Europaparlamentets hantering av sekretessbelagd information

- 217 -- 217 -



21. Om entreprenören eller underentreprenören har tillstånd att behålla säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter sedan 
kontraktet har avslutats, ska miniminormerna i detta beslut fortsätta att tillämpas, och konfidentialiteten för de säkerhets
skyddsklassificerade EU-uppgifterna ska skyddas av entreprenören eller underentreprenören. 

22. De villkor på vilka entreprenören får anlita underentreprenörer ska fastställas i anbudsinfordran och i kontraktet. 

23. En entreprenör ska inhämta tillstånd från Europaparlamentet, i egenskap av upphandlande myndighet, innan delar 
av kontraktet läggs ut på en underentreprenör. Industrienheter eller andra enheter som är registrerade i en tredjestat får 
tilldelas underentreprenörskontrakt endast om ett informationssäkerhetsavtal har ingåtts med unionen. 

24. Entreprenören ska vara ansvarig för att se till att all underentreprenad utförs i enlighet med miniminormerna i 
detta beslut och får inte lämna ut säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter till en underentreprenör utan föregående 
skriftligt medgivande från den upphandlande myndigheten. 

25. När det gäller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som framställts eller hanterats av entreprenören eller under
entreprenören ska upphovsmannens rättigheter utövas av den upphandlande myndigheten. 

E. BESÖK MED ANKNYTNING TILL KONTRAKT SOM KRÄVER SÄKERHETSSKYDDSAVTAL 

26. När Europaparlamentet, entreprenörer eller underentreprenörer kräver tillgång till uppgifter på säkerhetsskydds
klassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU SECRET i varandras lokaler för att genomföra 
ett kontrakt som kräver säkerhetsskyddsavtal, ska besök anordnas i samarbete med de berörda nationella säkerhetsmyn
digheterna eller andra behöriga säkerhetsmyndigheter. När det gäller särskilda projekt får dock de nationella säkerhets
myndigheterna även enas om ett förfarande genom vilket sådana besök kan anordnas direkt. 

27. Alla besökare ska inneha ett lämpligt personalsäkerhetsgodkännande och ha behov av kännedom i tjänsten för till
gång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter med anknytning till Europaparlamentets kontrakt. 

28. Besökare ska ges tillgång enbart till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter som har samband med besökets syfte. 

F. ÖVERFÖRING OCH BEFORDRAN AV SÄKERHETSSKYDDS-KLASSIFICERADE UPPGIFTER 

29. Överföringen av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på elektronisk väg ska omfattas av tillämpliga bestäm
melser i säkerhetsmeddelande 3. 

30. Transport av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska omfattas av tillämpliga bestämmelser i säkerhetsmedde
lande 4 och av respektive hanteringsanvisningar. 

31. Följande principer ska gälla vid fastställandet av säkerhetsarrangemangen för transport av säkerhetsskyddsklassifi
cerat material som frakt: 

a)  Säkerheten ska garanteras i alla skeden av transporten, från ursprungsplatsen till slutdestinationen. 

b)  Den skyddsnivå som ska ges en leverans ska vara den högsta säkerhetsskyddsklassificeringsnivån för det material som 
leveransen innehåller. 

c)  Ett säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe på lämplig nivå ska inhämtas för företag som sköter transporten. I 
sådana fall ska den personal som sköter leveransen säkerhetsprövas i enlighet med bilaga I. 
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d)  Innan något material med säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL eller SECRET UE/EU 
SECRET eller motsvarande förflyttas över en gräns ska avsändaren upprätta en transportplan som ska godkännas 
av generalsekreteraren. 

e)  Resorna ska i möjligaste mån ske utan omvägar och slutföras så snabbt som omständigheterna medger. 

f)  Rutterna ska när det är möjligt förläggas inom medlemsstaternas territorium. 

G. ÖVERFÖRING AV SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICERADE UPPGIFTER TILL ENTREPRENÖRER I TREDJESTATER 

32. Säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter ska överföras till entreprenörer och underentreprenörer i tredjestater i 
enlighet med säkerhetsbestämmelser som överenskommits mellan Europaparlamentet, i egenskap av upphandlande 
myndighet, och den berörda tredjestat där entreprenören är registrerad. 

H. HANTERING OCH LAGRING AV UPPGIFTER SOM PLACERATS PÅ SÄKERHETSSKYDDSKLASSIFICERINGSNIVÅN 
RESTREINT UE/EU RESTRICTED 

33. Tillsammans med den nationella säkerhetsmyndigheten ska Europaparlamentet, i egenskap av upphandlande 
myndighet, när så är lämpligt ha rätt att i enlighet med kontraktsbestämmelserna besöka entreprenörens/underentrepre
nörens verksamhetsställen för att kontrollera att de nödvändiga säkerhetsåtgärder för skydd av säkerhetsskyddsklassifice
rade EU-uppgifter på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED som krävs enligt kontraktet har 
vidtagits. 

34. I den omfattning som krävs enligt nationella lagar och andra författningar ska Europaparlamentet, i egenskap av 
upphandlande myndighet, underrätta de nationella säkerhetsmyndigheterna eller andra behöriga säkerhetsmyndigheter 
om kontrakt och underentreprenörskontrakt som innehåller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på säkerhetsskydds
klassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED. 

35. Det krävs inte något säkerhetsgodkännande av verksamhetsställe eller personalsäkerhetsgodkännande för entrepre
nörer eller underentreprenörer och deras personal i fråga om kontrakt som tilldelas av Europaparlamentet och som inne
håller säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED. 

36. Europaparlamentet, i egenskap av upphandlande myndighet, ska granska de anbudssvar som inkommit till följd av 
meddelandena om upphandling och som avser kontrakt som kräver tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter 
på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU RESTRICTED, utan hinder av de krav på säkerhetsgodkännande 
av verksamhetsställe eller personalsäkerhetsgodkännande som kan finnas i nationella lagar och andra författningar. 

37. De villkor på vilka entreprenören får anlita underentreprenörer ska fastställas i anbudsinfordran och i kontraktet. 

38. När ett kontrakt inbegriper hantering av uppgifter på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån RESTREINT UE/EU 
RESTRICTED i kommunikations- och informationssystem som sköts av en entreprenör, ska Europaparlamentet i egenskap 
av upphandlande myndighet se till att kontraktet eller underentreprenörskontraktet specificerar de nödvändiga tekniska 
och administrativa kraven för ackreditering av kommunikations- och informationssystem i proportion till den uppskat
tade risken, med beaktande av alla relevanta faktorer. Den upphandlande myndigheten och den berörda nationella säker
hetsmyndigheten ska enas om omfattningen av ackrediteringen av sådana system. 

SÄKERHETSMEDDELANDE 6 

ÖVERTRÄDELSER AV SÄKERHETSBESTÄMMELSERNA OCH FÖRLUST ELLER RÖJANDE AV SEKRETESSBELAGDA UPPGIFTER 

1. En överträdelse av säkerhetsbestämmelserna inträffar som resultat av en handling eller försummelse som begåtts i 
strid med detta beslut och som kan medföra att sekretessbelagda uppgifter röjs. 
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2. Röjande av sekretessbelagda uppgifter inträffar när dessa helt eller delvis har kommit i händerna på obehöriga, dvs. 
personer som vare sig genomgått lämplig säkerhetsprövning eller har behov av kännedom i tjänsten, eller om det är 
sannolikt att en sådan händelse har inträffat. 

3. Sekretessbelagda uppgifter kan röjas till följd av slarv, försummelse eller tanklöshet samt genom åtgärder från organ 
som riktar sig mot EU, eller genom subversiva organisationer. 

4. Om generalsekreteraren upptäcker eller informeras om bevisade eller misstänkta fall av överträdelser av säkerhetsbe
stämmelserna och förlust eller röjande av sekretessbelagda uppgifter ska han eller hon 

a)  fastställa fakta, 

b)  bedöma den skada som skett och försöka minimera den, 

c)  vidta åtgärder för att förhindra ett upprepande och 

d)  underrätta den tredje partens behöriga myndighet eller den behöriga myndighet i medlemsstaten som framställt eller 
översänt de sekretessbelagda uppgifterna. 

Om ärendet berör en ledamot av Europaparlamentet, ska generalsekreteraren agera tillsammans med parlamentets 
talman. 

Om uppgifterna tas emot från en annan EU-institution ska generalsekreteraren handla i enlighet med de lämpliga säker
hetsåtgärderna för säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och de arrangemang som fastställts enligt ramavtalet med 
kommissionen eller det interinstitutionella avtalet med rådet. 

5. Alla personer som är skyldiga att hantera sekretessbelagda uppgifter ska grundligt informeras om säkerhetsförfaran
dena och farorna med oförsiktiga samtal och om sina kontakter med medierna. Vidare ska de där så är lämpligt under
teckna en förklaring om att de inte kommer att röja de sekretessbelagda uppgifternas innehåll till tredje personer. 
I förklaringen ska de även intyga att de kommer att respektera skyldigheterna att skydda säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter och att de inser konsekvenserna av att inte göra detta. Om en person som inte har informerats om säkerhets
förfarandena och inte undertecknat motsvarande förklaring tar del av eller använder säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter ska detta betraktas som en överträdelse av säkerhetsbestämmelserna. 

6. Ledamöter av Europaparlamentet, tjänstemän i parlamentet och övriga parlamentsanställda som arbetar för de poli
tiska grupperna eller uppdragstagare ska omedelbart rapportera till generalsekreteraren om de får vetskap om överträ
delser av säkerhetsbestämmelserna och förlust eller röjande av sekretessbelagda uppgifter. 

7. Varje person som är ansvarig för att sekretessbelagda uppgifter röjs ska bli föremål för disciplinära åtgärder i 
enlighet med relevanta bestämmelser. Sådana åtgärder ska inte påverka eventuella rättsliga åtgärder som kan vidtas enligt 
tillämplig rätt. 

8. Utan att det påverkar andra rättsliga åtgärder ska överträdelser som begås av parlamentets tjänstemän eller av parla
mentets övriga anställda som arbetar för de politiska grupperna medföra tillämpning av de förfaranden och påföljder 
som fastställs i avdelning VI i tjänsteföreskrifterna. 

9. Utan att det påverkar andra rättsliga åtgärder ska överträdelser som begås av ledamöter av Europaparlamentet be
handlas i enlighet med artiklarna 9.2, 152, 153 och 154 i Europaparlamentets arbetsordning.  

1.4.2014 C 96/51 Europeiska unionens officiella tidning SV     
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1.3.1. 

 

  PE 422.604/BUR 

FÖRFARANDE FÖR BEVILJANDE AV TILLSTÅND 

ATT UTARBETA INITIATIVBETÄNKANDEN 
 

TALMANSKONFERENSENS BESLUT 

 

AV DEN 12 DECEMBER 20021 

 

 

 

TALMANSKONFERENSEN HAR FATTAT DETTA BESLUT 

 

 

med beaktande av artiklarna 27, 29, 132, 133, 37, 46, 49, 51, 52, 54, 216.2 och 220.1 

i arbetsordningen, 

 

 

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE: 

 

 

Artikel 1 

Allmänna bestämmelser 

 

Tillämpningsområde 

 

1. Detta beslut ska tillämpas på följande kategorier av initiativbetänkanden:  

 

a) Initiativbetänkanden som avser lagstiftning och som utarbetas på grundval av artikel 225 

i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och artikel 46 i arbetsordningen. 

 

b) Strategiska betänkanden som utarbetas på grundval av strategiska och prioriterade 

initiativ som inte avser rättsakter och som ingår i kommissionens arbetsprogram. 
 

c) Initiativbetänkanden som inte avser lagstiftning och som inte utarbetas på grundval av 

en handling från en annan EU-institution eller ett annat EU-organ, eller som utarbetas på 

grundval av en handling som har vidarebefordrats till parlamentet för kännedom, utan att 

detta påverkar artikel 2.3. 
 

d) Årliga verksamhetsrapporter och årliga övervakningsrapporter, enligt förteckningen i 

bilaga 12, 3 

                                                 
1 Detta beslut ändrades genom talmanskonferensens beslut av den 26 juni 2003 och konsoliderades den 3 maj 2004. 

Det ändrades sedan igen till följd av beslut som antogs under plenarsammanträdena den 15 juni 2006 och 13 

november 2007, och genom talmanskonferensens beslut av den 14 februari 2008, 15 december 2011, 6 mars 2014 

och 7 april 2016, genom rättelsen av den 15 juli 2016 och genom talmanskonferensens beslut av den 3 april 2019. 
2 De utskott som har för avsikt att utarbeta betänkanden om årliga verksamhets- och övervakningsrapporter i 

enlighet med artikel 132.1 i arbetsordningen eller med andra bestämmelser (enligt bilaga 2) ska anmäla detta i 

förväg till utskottsordförandekonferensen, och i det sammanhanget särskilt ange den relevanta rättsliga grunden i 

fördragen eller andra bestämmelser, inklusive parlamentets arbetsordning. Utskottsordförandekonferensen ska 

därefter anmäla detta till talmanskonferensen. För sådana betänkanden ska tillstånd ges automatiskt, och de ska 

inte omfattas av den kvot som avses i artikel 1.2. 
3 I sitt beslut av den 7 april 2011 förklarade talmanskonferensen att initiativbetänkanden som utarbetas på grundval 

av årliga verksamhetsrapporter och årliga övervakningsrapporter som förtecknas i bilagorna 1 och 2 till beslutet 

ska anses vara strategiska betänkanden i den mening som avses i artikel 52.5 i arbetsordningen. 
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e) Genomföranderapporter om införlivande med nationell lagstiftning, genomförande och 

verkställande av fördragen och annan unionslagstiftning, icke-bindande instrument och 

internationella avtal som är i kraft eller som tillämpas provisoriskt4. 

 

 

Kvoter 

 

2. Under första hälften av en valperiod får varje utskott utarbeta högst sex 

initiativbetänkanden samtidigt. För utskott med underutskott ska denna kvot utökas med 

tre betänkanden per underutskott. Dessa ytterligare betänkanden ska utarbetas av 

underutskottet. 

 

Under andra hälften av en valperiod får varje utskott utarbeta högst tre initiativbetänkanden 

samtidigt. För utskott med underutskott ska denna kvot utökas med två betänkanden per 

underutskott. Dessa ytterligare betänkanden ska utarbetas av underutskottet. 

 

Följande betänkanden ingår inte i dessa kvoter: 

 

 Initiativbetänkanden som avser lagstiftning. 

 

 Genomföranderapporter (alla utskott får när som helst utarbeta ett sådant 

betänkande). 

 

Minimiperiod före antagande 

 

3. Det utskott som begär tillstånd att utarbeta ett initiativbetänkande får inte anta detta 

betänkande tidigare än tre månader efter det att tillståndet beviljades eller, om anmälan 

gjorts, tidigare än tre månader efter det sammanträde i utskottsordförandekonferensen då 

betänkandet anmäldes. 

 

 

Artikel 2 

Villkor för beviljande av tillstånd 

 

1. Det betänkande som föreslås får inte avse sådana ämnen som huvudsakligen omfattar 

analys- och forskningsverksamhet och som skulle kunna behandlas bättre på andra sätt, 

t.ex. genom studier. 

 

2. Betänkandet får inte avse ämnen som redan har behandlats i betänkanden som antagits i 

plenum under de senaste tolv månaderna, såvida inte nya uppgifter motiverar ett undantag. 

 

3. För betänkanden som utarbetas på grundval av en handling som har vidarebefordrats till 

parlamentet för kännedom gäller följande: 

 

 Grundtexten ska vara en officiell handling från en EU-institution eller ett EU-organ 

och ska 

 

(a) formellt ha vidarebefordrats till Europaparlamentet för samråd eller kännedom, 

eller 

                                                 
4 Se bilaga 3 till detta beslut. 
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(b) ha offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning inom ramen för samråd 

med berörda parter, eller 

(c) formellt ha förelagts Europeiska rådet. 

 

 Handlingen ska ha översänts på samtliga av Europeiska unionens officiella språk.  

 

 Begäran om tillstånd ska inges senast fyra månader efter det att den berörda handlingen 

har inkommit till parlamentet eller offentliggjorts i Europeiska unionens officiella 

tidning. 

 

 

Artikel 3 

Förfarandet 

 

Automatiskt tillstånd 

 

1. Tillstånd ska beviljas automatiskt efter det att begäran om att få utarbeta betänkandet har 

anmälts till utskottsordförandekonferensen för 

 

 genomföranderapporter,  

 

 årliga verksamhets- och övervakningsrapporter enligt förteckningen i bilaga 1. 

 

Utskottsordförandekonferensens roll 

 

2. Varje välgrundad begäran om tillstånd ska hänskjutas till utskottsordförandekonferensen, 

som ska säkerställa att den uppfyller kriterierna i artiklarna 1 och 2 och är förenlig med 

kvoten i artikel 1. Begäran ska innehålla uppgifter om betänkandets typ, dess exakta titel och 

eventuella grunddokument. 

 

3. Tillstånd att utarbeta strategiska betänkanden ska beviljas av utskottsordförandekonferensen 

efter det att eventuella konflikter om ansvarsområden har lösts. På uttrycklig begäran av en 

politisk grupp får talmanskonferensen återkalla sådana tillstånd inom fyra arbetsveckor.  

 

4. Begäranden om tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden som avser lagstiftning och 

initiativbetänkanden som inte avser lagstiftning och som har bedömts uppfylla kriterier och 

tilldelade kvoter ska vidarebefordras av utskottsordförandekonferensen till 

talmanskonferensen. Utskottsordförandekonferensen ska samtidigt underrätta 

talmanskonferensen om eventuella årliga verksamhets- och övervakningsrapporter enligt 

förteckningarna i bilagorna 1 och 2 samt genomföranderapporter och strategiska rapporter 

för vilka tillstånd har beviljats. 

 

Tillstånd från talmanskonferensen och lösning av konflikter om ansvarsområden 

 

5. Talmanskonferensen ska fatta beslut om begäranden om tillstånd att utarbeta 

initiativbetänkanden som avser lagstiftning och initiativbetänkanden som inte avser 

lagstiftning inom fyra arbetsveckor efter det att de har vidarebefordrats av 

utskottsordförandekonferensen, såvida inte talmanskonferensen beslutar att förlänga denna 

frist på grund av särskilda omständigheter. 

 

6. Om ett utskotts befogenhet att utarbeta ett betänkande för vilket tillstånd har begärts 

ifrågasätts, ska talmanskonferensen inom sex arbetsveckor fatta ett beslut på grundval av en 
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rekommendation från utskottsordförandekonferensen eller – om ingen sådan rekommendation 

föreligger – från utskottsordförandekonferensens ordförande. Om talmanskonferensen inte 

har fattat ett beslut inom denna frist ska rekommendationen anses vara godkänd.  

 

 

Artikel 4 

Tillämpning av artikel 54 i arbetsordningen – förfarande med associerade utskott 

 

1. En begäran om tillämpning av artikel 54 i arbetsordningen ska inges senast måndagen före det 

sammanträde i utskottsordförandekonferensen då begäranden om tillstånd att utarbeta 

initiativbetänkanden ska behandlas. 

 

2. Utskottsordförandekonferensen ska vid sitt månatliga sammanträde behandla begäranden om 

tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden och begäranden om tillämpning av artikel 54.  

 

3. Om de berörda utskotten inte når en överenskommelse om begäran om tillämpning av artikel 

54 ska talmanskonferensen inom sex arbetsveckor fatta ett beslut på grundval av en 

rekommendation från utskottsordförandekonferensen eller – om ingen sådan rekommendation 

föreligger – från utskottsordförandekonferensens ordförande. Om talmanskonferensen inte 

har fattat ett beslut inom denna frist ska rekommendationen anses vara godkänd. 

 

 

Artikel 5 

Slutbestämmelser 

 

1. Under det sista året av en valperiod ska begäranden om tillstånd att utarbeta 

initiativbetänkanden inges senast i juli året innan valperioden löper ut. Därefter kan inget 

tillstånd beviljas, såvida det inte är fråga om en begäran som motiveras av särskilda 

omständigheter. 

 

2. Utskottsordförandekonferensen ska förelägga talmanskonferensen en lägesrapport om 

aktuella initiativbetänkanden med två och ett halvt års mellanrum. 

 

3. Detta beslut, som träder i kraft den 12 december 2002, upphäver och ersätter följande beslut: 

 

– Talmanskonferensens beslut av den 9 december 1999 om förfarandet för beviljande av 

tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden i enlighet med artikel 52 i arbetsordningen och 

talmanskonferensens beslut av den 15 februari och 17 maj 2001 om uppdatering av 

bilagan till detta beslut. 

 

– Talmanskonferensens beslut av den 15 juni 2000 om förfarandet för beviljande av 

tillstånd att utarbeta betänkanden om handlingar som Europeiska unionens övriga 

institutioner eller organ har förelagt parlamentet för kännedom. 
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Bilaga 1 

 

 

Årliga verksamhets- och övervakningsrapporter som omfattas av automatiskt tillstånd och 

av den kvot som begränsar antalet betänkanden som får utarbetas samtidigt (enligt artikel 

1.2 och artikel 3 i detta beslut) 

 

 

 

 

UTSKOTT TITEL 

Utskottet för utrikesfrågor  Rådets [ordningstal] årliga rapport i enlighet med 

tillämpningsbestämmelse nr 8 i Europeiska 

unionens uppförandekod för vapenexport 

Utskottet för utveckling Arbetet i den gemensamma parlamentariska 

AVS–EU-församlingen – årligt betänkande [år] 

Budgetutskottet/utskottet för ekonomi 

och valutafrågor – vartannat år, och 

det andra utskottet ska vara associerat 

utskott enligt artikel 54 

Europeiska investeringsbankens finansiella 

verksamhet – årsrapport [år] 

Budgetkontrollutskottet Kontrollen av Europeiska investeringsbankens 

finansiella verksamhet – årsrapport [år] 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor Europeiska centralbanken – årsrapport [år] 

Utskottet för ekonomi och valutafrågor Konkurrenspolitik – årsrapport [år] 

Utskottet för den inre marknaden och 

konsumentskydd 

Styrning av den inre marknaden inom den 

europeiska planeringsterminen – årsrapport [år]  

Utskottet för den inre marknaden och 

konsumentskydd 

Konsumentskydd – årsrapport [år] 

Utskottet för den inre marknaden och 

konsumentskydd 

Tjänster och varor på den inre marknaden – 

årsrapport [år]  

Utskottet för regional utveckling [ordningstal] betänkandet om den ekonomiska 

och sociala sammanhållningen  

Utskottet för rättsliga frågor Kontroll av unionsrättens tillämpning – 

[ordningstal] årsrapporten [år] 

Utskottet för rättsliga frågor Unionsrättens ändamålsenlighet samt subsidiaritet 

och proportionalitet – [ordningstal] rapporten om 

bättre lagstiftning avseende [år]  

Utskottet för medborgerliga fri- och 

rättigheter samt rättsliga och inrikes 

frågor  

Situationen för de grundläggande rättigheterna i 

Europeiska unionen – årligt betänkande [år] 

Utskottet för kvinnors rättigheter och 

jämställdhet mellan kvinnor och män 

Jämställdhet mellan kvinnor och män i Europeiska 

unionen – årligt betänkande [år]  

Utskottet för kvinnors rättigheter och 

jämställdhet mellan kvinnor och män 

Jämställdhetsintegrering i Europaparlamentet – 

årsrapport [år] 
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Bilaga 2 

 

 

Årliga verksamhets- och övervakningsrapporter som omfattas av automatiskt tillstånd och 

med en särskild hänvisning till arbetsordningen (dessa ingår inte i kvoten som begränsar 

antalet betänkanden som får utarbetas samtidigt) 

 

 

 

  

UTSKOTT TITEL 

Utskottet för utrikesfrågor Kandidatländer – årlig lägesrapport [år] 

Utskottet för utrikesfrågor Genomförandet av den gemensamma utrikes- och 

säkerhetspolitiken – årsrapport [år] 

Utskottet för utrikesfrågor 

(underutskottet för säkerhet och 

försvar) 

Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och 

försvarspolitiken – årsrapport [år] 

Utskottet för utrikesfrågor 

(underutskottet för mänskliga 

rättigheter) 

Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och 

Europeiska unionens politik på området – 

årsrapport [år] 

Utskottet för internationell handel Genomförandet av den gemensamma 

handelspolitiken – årsrapport [år] 

Budgetkontrollutskottet Skydd av Europeiska unionens ekonomiska 

intressen – bedrägeribekämpning – årsrapport [år] 

Utskottet för ekonomi och 

valutafrågor 

Bankunionen – årsrapport [år] 

Utskottet för ekonomi och 

valutafrågor 

Skattebetänkande [år] 

Utskottet för industrifrågor, forskning 

och energi 

Läget för energiunionen – årsrapport [år] 

Utskottet för medborgerliga fri- och 

rättigheter samt rättsliga och inrikes 

frågor 

Allmänhetens tillgång till parlamentets handlingar – 

årsrapport [år] 

Utskottet för konstitutionella frågor Politiska partier på europeisk nivå – årsrapport [år] 

Utskottet för framställningar Överläggningarna i utskottet för framställningar 

[år] 

Utskottet för framställningar 

 

Europeiska ombudsmannens verksamhet – årligt 

betänkande [år] 

F1_Beslut om förfarande för beviljande av tillstånd att utarbeta initiativbetänkanden

- 226 -- 226 -



 

 7/8  

Bilaga 3 

 

 

Genomföranderapporter 

 

 

1. Genomföranderapporter ska ha som syfte att informera parlamentet om genomförandet av 

en unionsrättsakt, eller av ett annat instrument som anges i artikel 1.1 e, för att göra det 

möjligt för plenarförsamlingen att dra slutsatser och ge rekommendationer om konkreta 

åtgärder. Genomföranderapporterna består av två delar: 

 
– en motivering, i vilken föredraganden beskriver bakgrunden och anger sina slutsatser 

om läget för genomförandet, 
 
– ett förslag till resolution som anger de viktigaste slutsatserna och konkreta 

rekommendationer om åtgärder. 
 

I enlighet med artikel 52a.2 är föredraganden ansvarig för motiveringen, och den går därför 

inte till omröstning. I de fall då det tycks saknas enighet om eller stöd från en stor majoritet 

för motiveringens innehåll eller räckvidd kan ordföranden rådfråga utskottet. 

 
2. När utskottet planerar en genomföranderapport ska man noggrant beakta om det finns 

tillförlitliga uppgifter om läget för genomförandet av lagstiftningen i fråga. 

 

3. Utskottet ska säkerställa att fördelningen av genomföranderapporter inte får en negativ 

effekt för fördelningen av andra betänkanden som avser lagstiftning och betänkanden som 

inte avser lagstiftning. 

 

4. En genomföranderapport ska gå till omröstning i utskottet senast 12 månader efter att den 

har anmälts till utskottsordförandekonferensen. Denna tidsfrist kan förlängas av 

samordnarna efter en motiverad begäran från föredraganden. 

 

5. Föredraganden ska bistås av en administrativ projektgrupp som samordnas av en 

utskottshandläggare. Föredraganden ska samarbeta med skuggföredragandena i rapportens 

alla faser. 

 

6. Föredraganden ska förfoga över alla nödvändiga medel i form av tillgänglig expertis, såväl 

i som utanför parlamentet, och ska i synnerhet 

 
– ha rätt att begära att minst en utskottsutfrågning organiseras och att föreslå panelen för 

samordnarna, som ska fatta det slutliga beslutet, 
 
– ges analytiskt stöd från parlamentets relevanta utredningsavdelningar och enheten för 

efterhandsbedömningar vid generaldirektoratet för parlamentarisk utredning och 

analys (i synnerhet europeiska genomförandebedömningar), 

 
– ha rätt att begära tillstånd för alla nödvändiga informationsresor i enlighet med 

artikel 25.9, 

 
– ges tillstånd eller mandat för att på utskottets vägnar kontakta nationella parlament, 

revisionsrätten, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén, 
och alla andra relevanta organ, för att få faktauppgifter, 
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– erhålla ett kreditivbrev från talmannen som ger föredraganden tillstånd att uppmana 

kommissionen att offentliggöra alla relevanta uppgifter om genomförandet av 

unionslagstiftning eller andra instrument som anges i artikel 1.1 e. 

 
Allt detta ska definieras och organiseras av föredraganden i ett ”projekt” som ska läggas 

fram för samordnarnas eller utskottets godkännande. 
 
7.  Föredraganden ska regelbundet informera utskottet om vilka framsteg som görs genom 

denna informationsverksamhet. 
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▼C1 
EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 

2019/788 

av den 17 april 2019 

om det europeiska medborgarinitiativet 

▼B 

KAPITEL I 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 1 

Syfte 

I denna förordning fastställs de förfaranden och villkor som krävs för 
framläggande av ett initiativ som uppmanar kommissionen att, inom 
ramen för sina befogenheter, lägga fram ett lämpligt förslag när det 
gäller frågor där medborgarna i unionen anser att en unionsrättsakt krävs 
för att genomföra fördragen (nedan kallat medborgarinitiativet eller 
initiativet). 

Artikel 2 

Rätt att stödja ett medborgarinitiativ 

1. Varje unionsmedborgare som har uppnått rösträttsåldern för val till 
Europaparlamentet ska ha rätt att stödja ett initiativ genom att under
teckna en stödförklaring i enlighet med denna förordning. 

Medlemsstaterna får föreskriva att minimiåldern för rätten att stödja ett 
initiativ är 16 år, i enlighet med sin nationella lagstiftning, och de ska i 
sådana fall underrätta kommissionen om detta. 

2. Medlemsstaterna och kommissionen ska i enlighet med tillämplig 
lagstiftning säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan utöva 
sin rätt att stödja initiativ och få tillgång till alla relevanta källor till 
information om initiativ på lika villkor som andra medborgare. 

Artikel 3 

Antal undertecknare som krävs 

1. Ett initiativ är giltigt om 

a) det har fått stöd av minst en miljon unionsmedborgare i enlighet med 
artikel 2.1 första stycket (nedan kallade undertecknare) från minst en 
fjärdedel av medlemsstaterna, och 

b) antalet undertecknare i minst en fjärdedel av medlemsstaterna är 
minst lika med det minimiantal som anges i bilaga I, vilket mot
svarar det antal ledamöter av Europaparlamentet som valts i varje 
medlemsstat, multiplicerat med det totala antalet ledamöter av Eu
ropaparlamentet, vid tidpunkten för registreringen av initiativet. 

2. Vid tillämpningen av punkt 1 ska undertecknaren räknas i sin 
medlemsstat, oberoende av den plats där han eller hon undertecknade 
stödförklaringen. 

▼B
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Artikel 4 

Information och stöd från kommissionen och medlemsstaterna 

1. Kommissionen ska tillhandahålla lättillgänglig och uttömmande 
information och lättillgängligt och omfattande stöd när det gäller med
borgarinitiativet till medborgare och grupper av organisatörer, bland 
annat genom att hänvisa dem till relevanta källor till information och 
stöd. 

Kommissionen ska göra en handledning för medborgarinitiativet allmänt 
tillgänglig, både på internet och i pappersformat och på alla unionens 
institutioners officiella språk. 

2. Kommissionen ska kostnadsfritt tillgängliggöra en samarbetsplatt
form för medborgarinitiativet via internet. 

Plattformen ska tillhandahålla praktisk och juridisk rådgivning och ett 
diskussionsforum om medborgarinitiativet för utbyte av information och 
bästa praxis mellan medborgare, grupper av organisatörer, berörda par
ter, icke-statliga organisationer, experter och övriga unionsinstitutioner 
och unionsorgan som önskar delta. 

Plattformen ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. 

Kostnaderna för att driva och underhålla plattformen via internet ska 
belasta Europeiska unionens allmänna budget. 

3. Kommissionen ska göra ett register tillgängligt på internet som gör 
det möjligt för grupper av organisatörer att förvalta sitt initiativ under 
hela förfarandet. 

Registret ska omfatta en offentlig webbplats med information om med
borgarinitiativet i allmänhet samt om särskilda initiativ och deras re
spektive status. 

Kommissionen ska regelbundet uppdatera registret med de uppgifter 
som lämnats av gruppen av organisatörer. 

4. Efter det att kommissionen har registrerat ett initiativ i enlighet 
med artikel 6 ska den inom de tidsfrister som anges i bilaga II till
handahålla en översättning av innehållet i initiativet, inbegripet dess 
bilaga, till unionsinstitutionernas alla officiella språk för offentliggö
rande av det i registret och användning av det för insamling av stöd
förklaringar i enlighet med denna förordning. 

Gruppen av organisatörer får dessutom tillhandahålla översättningar till 
unionsinstitutionernas alla officiella språk av den ytterligare information 
om initiativet och, i förekommande fall, det utkast till rättsakt som avses 
i bilaga II, som har lämnats in i enlighet med artikel 6.2. Gruppen av 
organisatörer ska ansvara för dessa översättningar. Innehållet i de över
sättningar som tillhandahålls av gruppen av organisatörer ska motsvara 
innehållet i det initiativ som har lämnats in i enlighet med artikel 6.2. 

Kommissionen ska säkerställa att den information som lämnats i enlig
het med artikel 6.2 och de översättningar som lämnats in i enlighet med 
denna punkt offentliggörs i registret och på den offentliga webbplatsen 
för medborgarinitiativet. 

5. Kommissionen ska utarbeta en tjänst för fildelning för överföring 
av stödförklaringar till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna, i 
enlighet med artikel 12, och göra den kostnadsfritt tillgänglig för grup
perna av organisatörer. 

▼B
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6. Varje medlemsstat ska inrätta en eller flera kontaktpunkter för att 
ge grupper av organisatörer information och stöd kostnadsfritt, i enlighet 
med tillämplig unionsrätt och nationell rätt. 

KAPITEL II 

FÖRFARANDEBESTÄMMELSER 

Artikel 5 

Grupp av organisatörer 

1. Ett initiativ ska förberedas och ledas av en grupp om minst sju 
fysiska personer (nedan kallad grupp av organisatörer). Ledamöter av 
Europaparlamentet får inte räknas med avseende på detta minimiantal. 

2. Medlemmarna i gruppen av organisatörer ska vara unionsmedbor
gare, ha uppnått rösträttsåldern för val till Europaparlamentet och vara 
bosatta i minst sju olika medlemsstater, vid tidpunkten för registreringen 
av initiativet. 

För varje initiativ ska kommissionen offentliggöra namnen på samtliga 
medlemmar i gruppen av organisatörer i registret, i enlighet med för
ordning (EU) 2018/1725. 

3. Gruppen av organisatörer ska utse två av sina deltagare till före
trädare respektive ersättare (nedan kallade kontaktpersoner), som ska 
ansvara för kontakterna mellan gruppen av organisatörer och unionens 
institutioner under hela förfarandet och få i uppdrag att företräda grup
pen av organisatörer. 

Gruppen av organisatörer får även utse högst två andra fysiska personer, 
som ska väljas bland dess medlemmar eller på annat sätt, som har i 
uppdrag att företräda kontaktpersonerna i kontakterna med unionens 
institutioner under hela förfarandet. 

4. Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om even
tuella ändringar av sin sammansättning under hela förfarandet och ska 
på lämpligt sätt styrka att kraven i punkterna 1 och 2 är uppfyllda. 
Ändringarna i gruppens sammansättning ska återspeglas i stödförkla
ringsformulären, och namnen på de nuvarande och tidigare medlem
marna i gruppen av organisatörer ska finnas kvar i registret under 
hela förfarandet. 

5. Utan att det påverkar det ansvar som företrädaren för gruppen av 
organisatörer har som personuppgiftsansvarig i den mening som avses i 
artikel 82.2 i förordning (EU) 2016/679 ska medlemmarna i en grupp av 
organisatörer i enlighet med tillämplig nationell rätt vara solidariskt 
ansvariga för skada som under det att ett initiativ organiseras orsakas 
av olagliga handlingar som begås uppsåtligen eller genom grov oakt
samhet. 

6. Utan att det påverkar tillämpningen av sanktioner enligt artikel 84 
i förordning (EU) 2016/679 ska medlemsstaterna, i enlighet med natio
nell rätt, säkerställa att medlemmarna i en grupp av organisatörer blir 
föremål för effektiva, proportionella och avskräckande sanktioner vid 
överträdelse av denna förordning, särskilt för 

▼B
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a) oriktiga uppgifter, 

b) användning av uppgifter i bedrägligt syfte. 

7. Om en rättslig enhet har inrättats i enlighet med en medlemsstats 
nationella rätt, särskilt för att administrera ett visst initiativ, ska denna 
rättsliga enhet betraktas som en grupp av organisatörer eller dess med
lemmar vid tillämpningen av, i förekommande fall, punkterna 5 och 6 i 
den här artikeln, artikel 6.2 och 6.4–6.7, artiklarna 7–19 samt bilagorna 
II–VII, under förutsättning att den medlem i gruppen av organisatörer 
som utsetts till dess företrädare får i uppdrag att företräda den rättsliga 
enheten. 

Artikel 6 

Registrering 

1. Stödförklaringar för ett initiativ får samlas in först efter det att 
initiativet har registrerats hos kommissionen. 

2. Gruppen av organisatörer ska lämna in ansökan om registrering till 
kommissionen via registret. 

När ansökan lämnas in ska gruppen av organisatörer också 

a) överlämna den information som avses i bilaga II på ett av unions
institutionernas officiella språk, 

b) ange de sju medlemmar som ska beaktas med avseende på tillämp
ningen av artikel 5.1 och 5.2, om den gruppen av organisatörer 
består av fler än sju medlemmar, 

c) när så är relevant ange att en rättslig enhet har inrättats i enlighet 
med artikel 5.7. 

▼C1 
Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4 ska kommissionen fatta 
beslut om en sådan ansökan om registrering inom två månader från 
inlämningen. 

▼B 
3. Kommissionen ska registrera initiativet i följande fall: 

a) Gruppen av organisatörer har lämnat tillräckliga bevis om att den 
uppfyller de krav som anges i artikel 5.1 och 5.2 och har utsett 
kontaktpersoner i enlighet med artikel 5.3 första stycket. 

b) I den situation som avses i artikel 5.7 har den rättsliga enheten 
inrättats särskilt för att förvalta initiativet, och den medlem i gruppen 
av organisatörer som utsetts som dess företrädare har fått i uppdrag 
att företräda den rättsliga enheten. 

c) Inga delar av initiativet faller uppenbart utanför kommissionens be
fogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att genom
föra fördragen. 

d) Initiativet är inte uppenbart otillbörligt, av okynneskaraktär eller för
argelseväckande. 

e) Initiativet strider inte uppenbart mot unionens värden enligt artikel 2 
i EU-fördraget eller mot de rättigheter som fastställs i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. 

▼B
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För att fastställa om de krav som anges i leden a–e i första stycket i den 
här punkten är uppfyllda, ska kommissionen bedöma den information 
som gruppen av organisatörer har tillhandahållit i enlighet med punkt 2. 

▼C1 
Om ett eller flera av de krav som anges i leden a–e i första stycket i den 
här punkten inte är uppfyllda, ska kommissionen neka att registrera 
initiativet, utan att det påverkar tillämpningen av punkt 4. 

▼B 
4. Om den anser att de krav som fastställs i punkt 3 första stycket a, 
b, d och e är uppfyllda, men att kravet i punkt 3 första stycket c inte är 
uppfyllt, ska kommissionen inom en månad efter det att ansökan läm
nats in underrätta gruppen av organisatörer om dess bedömning och 
skälen till denna. 

I ett sådant fall får gruppen av organisatörer antingen ändra initiativet så 
att hänsyn tas till kommissionens bedömning för att säkerställa att ini
tiativet uppfyller det krav som fastställs i punkt 3 första stycket c eller 
behålla eller dra tillbaka det ursprungliga initiativet. Gruppen av orga
nisatörer ska underrätta kommissionen om sitt val inom två månader 
efter det att den mottagit kommissionens bedömning och motivera det, 
och i förekommande fall lämna in ändringar av det ursprungliga initia
tivet. 

Om gruppen av organisatörer ändrar eller behåller sitt ursprungliga 
initiativ i enlighet med andra stycket i denna punkt, ska kommissionen 
göra följande: 

a) Den ska registrera initiativet, om det uppfyller de krav som fastställs 
i punkt 3 första stycket c. 

b) Den ska registrera initiativet delvis, om en del av initiativet, inbegri
pet dess huvudsakliga mål, inte uppenbart faller utanför kommissio
nens befogenhet att lägga fram ett förslag till unionsrättsakt för att 
genomföra fördragen. 

c) Den ska i annat fall neka att registrera initiativet. 

Kommissionen ska besluta om ansökan inom en månad efter mottagan
det av den information som avses i andra stycket i den här punkten från 
gruppen av organisatörer. 

5. Ett initiativ som har registrerats ska offentliggöras i registret. 

Om kommissionen delvis registrerar ett initiativ ska den offentliggöra 
information om registreringens omfattning när det gäller initiativet i 
registret. 

I ett sådant fall ska gruppen av organisatörer säkerställa att potentiella 
undertecknare underrättas om registreringens omfattning när det gäller 
initiativet och om det faktum att stödförklaringar samlas in endast i 
förhållande till registreringens omfattning. 

6. Kommissionen ska registrera ett initiativ med ett enda registre
ringsnummer och underrätta gruppen av organisatörer om detta. 

▼B
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7. Om kommissionen nekar att registrera eller endast registrerar ett 
initiativ delvis i enlighet med punkt 4, ska den ange skälen till sitt beslut 
och underrätta gruppen av organisatörer. Kommissionen ska också un
derrätta gruppen av organisatörer om all rättslig och utomrättslig pröv
ning som står till dess förfogande. 

Kommissionen ska göra alla beslut om ansökningar om registrering som 
den antar i enlighet med denna artikel allmänt tillgängliga i registret och 
på den offentliga webbplatsen för medborgarinitiativet. 

8. Kommissionen ska underrätta Europaparlamentet, rådet, Euro
peiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkommittén om 
registreringen av ett initiativ. 

Artikel 7 

Tillbakadragande av ett initiativ 

När som helst innan gruppen av organisatörer lämnar in initiativet till 
kommissionen i enlighet med artikel 13, får den dra tillbaka ett initiativ 
som har registrerats i enlighet med artikel 6. Ett sådant tillbakadragande 
ska offentliggöras i registret. 

Artikel 8 

Insamlingsperiod 

1. Alla stödförklaringar ska samlas in inom en tidsperiod som inte 
överskrider tolv månader från och med det datum som gruppen av 
organisatörer valt (nedan kallad insamlingsperioden), utan att det på
verkar tillämpningen av artikel 11.6. Detta datum får inte vara senare än 
sex månader efter registreringen av initiativet i enlighet med artikel 6. 

Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om det valda 
datumet senast tio arbetsdagar före det datumet. 

Om en grupp av organisatörer under insamlingsperioden vill avsluta 
insamlingen av stödförklaringar före insamlingsperiodens utgång, ska 
den underrätta kommissionen om denna avsikt senast tio arbetsdagar 
före det nya datum som valts för insamlingsperiodens utgång. 

Kommissionen ska underrätta medlemsstaterna om det datum som avses 
i första stycket. 

2. Kommissionen ska ange insamlingsperiodens start- och slutdatum 
i registret. 

3. Kommissionen ska stänga driften av det centrala system för in
samling via internet som avses i artikel 10, och gruppen av organisa
törer ska stänga driften av ett enskilt system för insamling via internet 
som avses i artikel 11, det datum då insamlingsperioden löper ut. 

Artikel 9 

Förfarande för insamling av stödförklaringar 

1. Stödförklaringar får undertecknas elektroniskt eller på papper. 

▼B
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2. Endast de formulär som överensstämmer med förlagorna i bilaga 
III får användas för att samla in stödförklaringar. 

Gruppen av organisatörer ska fylla i de formulär som anges i bilaga III 
innan insamlingen av stödförklaringar påbörjas. Informationen i formu
lären ska motsvara informationen i registret. 

Om gruppen av organisatörer väljer att samla in stödförklaringar via 
internet med hjälp av det centrala system för insamling som avses i 
artikel 10, ska kommissionen ansvara för att tillhandahålla lämpliga 
formulär i enlighet med bilaga III. 

Om ett initiativ har registrerats delvis i enlighet med artikel 6.4 ska 
formulären i bilaga III samt det centrala systemet för insamling via 
internet och ett enskilt system för insamling via internet, beroende på 
vad som är tillämpligt, återspegla registreringens omfattning när det 
gäller initiativet. Stödförklaringsformulären får anpassas för insamlingen 
via internet eller på papper. 

Bilaga III ska inte tillämpas om medborgarna stöder ett initiativ via 
internet genom det centrala system för insamling som avses i artikel 10 
med användning av det anmälda medel för elektronisk identifiering, i 
den mening som avses i förordning (EU) nr 910/2014, som avses i 
artikel 10.4 i den här förordningen. Medborgarna ska ange sin nationa
litet, och medlemsstaterna ska godta en minimiuppsättning uppgifter om 
en fysisk person i enlighet med kommissionens genomförandeförord
ning (EU) 2015/1501 ( 1 ). 

3. En person som skriver under en stödförklaring ska endast behöva 
tillhandahålla de personuppgifter som anges i bilaga III. 

4. Medlemsstaterna ska senast den 30 juni 2019 underrätta kommis
sionen om de önskar ingå i del A eller B i bilaga III. De medlemsstater 
som önskar ingå i del B i bilaga III ska ange typ(er) av personligt id- 
nummer/nummer på en personlig id-handling som avses däri. 

Senast den 1 januari 2020 ska kommissionen offentliggöra formulären i 
bilaga III i registret. 

En medlemsstat som ingår i en del i bilaga III får lämna in en begäran 
till kommissionen om flyttas över till den andra delen av bilaga III. De 
ska lämna in sin begäran till kommissionen minst sex månader före det 
datum från och med vilket de nya formulären kommer att tillämpas. 

5. Gruppen av organisatörer ska ansvara för insamlingen av stödför
klaringarna från undertecknare på papper. 

6. En person får underteckna en stödförklaring för ett visst initiativ 
endast en gång. 

▼B 

( 1 ) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/1501 av den 8 september 
2015 om interoperabilitetsramverket enligt artikel 12.8 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 910/2014 om elektronisk identifiering och 
betrodda tjänster för elektroniska transaktioner på den inre marknaden 
(EUT L 235, 9.9.2015, s. 1).
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7. Gruppen av organisatörer ska underrätta kommissionen om antalet 
insamlade stödförklaringar i varje medlemsstat minst varannan månad 
under insamlingsperioden och om det slutliga antalet inom tre månader 
efter slutet av insamlingsperioden för offentliggörande i registret. 

Om det nödvändiga antalet stödförklaringar inte har uppnåtts eller om 
gruppen av organisatörer inte svarat inom tre månader efter slutet av 
insamlingsperioden, ska kommissionen avsluta initiativet och offentlig
göra ett meddelande om detta i registret. 

Artikel 10 

System för insamling via internet 

1. När det gäller insamling av stödförklaringar via internet ska kom
missionen senast den 1 januari 2020 inrätta och från och med den dagen 
driva ett centralt system för insamling via internet i enlighet med beslut 
(EU, Euratom) 2017/46. 

Kostnaderna för att inrätta och driva det centrala systemet för insamling 
via internet ska belasta EU:s allmänna budget. Användningen av det 
centrala systemet för insamling via internet ska vara kostnadsfri. 

Det centrala systemet för insamling via internet ska vara tillgängligt för 
personer med funktionsnedsättning. 

De uppgifter som erhålls genom det centrala systemet för insamling via 
internet ska lagras i de servrar som kommissionen ställt till förfogande 
för detta ändamål. 

Det centrala systemet för insamling via internet ska göra det möjligt att 
lägga in de stödförklaringar som samlats in på papper. 

2. Kommissionen ska för varje initiativ säkerställa att stödförklaring
arna kan samlas in genom det centrala systemet för insamling via in
ternet under den insamlingsperiod som fastställts i enlighet med arti
kel 8. 

3. Gruppen av organisatörer ska senast tio arbetsdagar före insam
lingsperiodens början underrätta kommissionen om den vill använda det 
centrala systemet för insamling via internet och om den vill lägga in de 
stödförklaringar som samlats in på papper. 

Om en grupp av organisatörer vill lägga in de stödförklaringar som 
samlats in på papper, ska den lägga in alla stödförklaringar som samlats 
in på papper senast två månader efter utgången av insamlingsperioden 
och underrätta kommissionen om detta. 

4. Medlemsstaterna ska säkerställa följande: 

a) Medborgare får stödja initiativen via internet genom stödförklaringar 
med hjälp av ett anmält medel för elektronisk identifiering eller 
genom att underteckna en stödförklaring med elektronisk signatur i 
den mening som avses i förordning (EU) nr 910/2014. 

b) Kommissionens e-IDAS-knutpunkt som utvecklats inom ramen för 
förordning (EU) nr 910/2014 och genomförandeförordning (EU) 
2015/1501 erkänns. 

▼B
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5. Kommissionen ska samråda med berörda parter om ytterligare 
utveckling och förbättringar av det centrala systemet för insamling via 
internet för att ta hänsyn till deras förslag och farhågor. 

Artikel 11 

Enskilt system för insamling via internet 

1. Om en grupp av organisatörer inte använder det centrala systemet 
för insamling via internet, får den samla in stödförklaringar via internet i 
flera eller alla medlemsstater genom ett annat system för insamling 
(nedan kallat enskilt system för insamling via internet). 

De uppgifter som samlas in genom det enskilda systemet för insamling 
via internet ska lagras på en medlemsstats territorium. 

2. Gruppen av organisatörer ska säkerställa att det enskilda systemet 
för insamling via internet uppfyller kraven i punkt 4 i den här artikeln 
och i artikel 18.3 under hela insamlingsperioden. 

3. Efter registreringen av initiativet och före insamlingsperiodens 
början och utan att det påverkar de nationella tillsynsmyndigheternas 
befogenheter enligt kapitel VI i förordning (EU) 2016/679, ska gruppen 
av organisatörer begära att den behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där de insamlade uppgifterna lagras genom det enskilda systemet för 
insamling via internet intygar att systemet uppfyller kraven i punkt 4 i 
denna artikel. 

Om ett enskilt system för insamling via internet uppfyller de krav som 
fastställs i punkt 4 i denna artikel, ska den behöriga myndigheten inom 
en månad efter begäran utfärda ett intyg för detta i enlighet med för
lagan i bilaga IV. Gruppen av organisatörer ska göra en kopia av detta 
intyg allmänt tillgängligt på den webbplats som används för det enskilda 
systemet för insamling via internet. 

Medlemsstaterna ska erkänna de intyg som utfärdas av de behöriga 
myndigheterna i andra medlemsstater. 

4. Enskilda system för insamling via internet ska ha lämpliga säker
hetsfunktioner och tekniska lösningar för att under hela insamlingsperio
den säkerställa följande: 

a) Endast fysiska personer får underteckna en stödförklaring. 

b) Den information som ges beträffande initiativet motsvarar den of
fentliggjorda informationen i registret. 

c) Uppgifter samlas in från undertecknare i enlighet med bilaga III. 

d) Uppgifter från undertecknare samlas in och lagras på ett säkert sätt. 

5. Kommissionen ska senast den 1 januari 2020 anta genomförande
akter som fastställer de tekniska specifikationerna för genomförandet av 
punkt 4 i denna artikel. Dessa genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i artikel 22. 

Kommissionen får rådfråga Europeiska unionens byrå för nät- och infor
mationssäkerhet (Enisa) vid utarbetandet av de tekniska specifikationer 
som avses i det första stycket. 
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6. När stödförklaringar samlas in genom ett enskilt system för in
samling via internet, får insamlingsperioden inledas först när det intyg 
som avses i punkt 3 har utfärdats för det systemet. 

7. Denna artikel ska endast tillämpas på initiativ som har registrerats 
i enlighet med artikel 6 senast den 31 december 2022. 

Artikel 12 

Medlemsstaternas kontroll och intygande av stödförklaringar 

1. Varje medlemsstat ska kontrollera och intyga att de stödförkla
ringar som undertecknas av dess medborgare följer bestämmelserna i 
denna förordning (nedan kallad den ansvariga medlemsstaten). 

2. Inom tre månader från insamlingsperiodens slut, och utan att det 
påverkar tillämpningen av punkt 3 i denna artikel, ska gruppen av 
organisatörer lämna in de stödförklaringar som samlats in via internet 
eller på papper till de behöriga myndigheter som avses i artikel 20.2 i 
den ansvariga medlemsstaten. 

Gruppen av organisatörer ska lämna in stödförklaringarna till de behö
riga myndigheterna först när det minimiantal undertecknare som fast
ställs i artikel 3 har uppnåtts. 

Stödförklaringar ska lämnas in till varje behörig myndighet i den an
svariga medlemsstaten endast en gång, och formuläret i bilaga V ska 
användas. 

De stödförklaringar som samlats in via internet ska lämnas in enlighet 
med ett elektroniskt schema som kommissionen offentliggjort. 

De stödförklaringar som samlats in på papper och de som samlats in 
genom ett enskilt system för insamling via internet ska lämnas in sepa
rat. 

3. Kommissionen ska till den behöriga myndigheten i den ansvariga 
medlemsstaten lämna in både de stödförklaringar som samlats in genom 
det centrala systemet för insamling via internet och de som samlats in 
på papper och lagts in i enlighet med artikel 10.3 andra stycket så snart 
som gruppen av organisatörer har lämnat in formuläret i bilaga V till 
den behöriga myndigheten i den ansvariga medlemsstaten i enlighet 
med punkt 2 i den här artikeln. 

Om en grupp av organisatörer har samlat in stödförklaringar genom ett 
enskilt system för insamling via internet, får den begära att kommis
sionen lämnar in dessa stödförklaringar till den behöriga myndigheten i 
den ansvariga medlemsstaten. 

Kommissionen ska lämna in stödförklaringarna i enlighet med punkt 2 
andra, tredje och fjärde stycket i den här artikeln med användning av 
den fildelningstjänst som avses i artikel 4.5. 

▼B
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4. De behöriga myndigheterna ska inom tre månader räknat från 
mottagandet av stödförklaringarna kontrollera dessa genom ändamåls
enliga kontroller som får grundas på slumpmässigt urval i enlighet med 
nationell rätt och praxis. 

Om stödförklaringar som samlas in via internet och på papper lämnas in 
separat, ska denna tidsfrist börja löpa när den behöriga myndigheten har 
mottagit alla stödförklaringar. 

Vid kontrollen av de stödförklaringar som samlats in på papper ska inte 
äktheten av underskrifterna behöva bestyrkas. 

5. Den behöriga myndigheten ska på grundval av utförda kontroller 
intyga det giltiga antalet stödförklaringar för den berörda medlemsstaten. 
Detta intyg ska tillhandahållas kostnadsfritt till gruppen av organisatörer 
med användning av förlagan i bilaga VI. 

I intyget ska antalet giltiga stödförklaringar som samlats in på papper 
och via internet specificeras, inbegripet de som samlats in på papper och 
lagts in i enlighet med artikel 10.3 andra stycket. 

Artikel 13 

Inlämning till kommissionen 

Inom tre månader efter det att den erhållit det senaste intyget enligt 
artikel 12.5 ska gruppen av organisatörer överlämna initiativet till kom
missionen. 

Gruppen av organisatörer ska fylla i och lämna in formuläret i bilaga 
VII tillsammans med kopior, på papper eller elektroniskt, av de intyg 
som avses i artikel 12.5. 

Kommissionen ska göra formuläret i bilaga VII allmänt tillgängligt i 
registret. 

Artikel 14 

Offentliggörande och offentlig utfrågning 

1. Om kommissionen tar emot ett giltigt initiativ där stödförklaring
arna har samlats in och intygats i enlighet med artiklarna 8–12, ska den 
utan dröjsmål offentliggöra ett meddelande om detta i registret och 
överlämna initiativet till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekono
miska och sociala kommittén, Regionkommittén och de nationella par
lamenten. 

2. Inom tre månader efter inlämningen av initiativet, ska gruppen av 
organisatörer ges tillfälle att lägga fram initiativet vid en offentlig ut
frågning som anordnas av Europaparlamentet. 

Europaparlamentet ska anordna den offentliga utfrågningen i sina loka
ler. 

Kommissionen ska vid utfrågningen vara företrädd på lämplig nivå. 

Rådet, övriga unionens institutioner och rådgivande organ, de nationella 
parlamenten och det civila samhället ska ges möjlighet att närvara vid 
utfrågningen. 

Europaparlamentet ska att berörda allmänna och privata intressen före
träds på ett balanserat sätt. 
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3. Efter den offentliga utfrågningen ska Europaparlamentet bedöma 
det politiska stödet för initiativet. 

Artikel 15 

Kommissionens granskning 

1. Inom en månad efter inlämningen av initiativet i enlighet med 
artikel 13 ska kommissionen ta emot gruppen av organisatörer på lämp
lig nivå för att låta den förklara målen för initiativet i detalj. 

2. Inom sex månader efter offentliggörandet av initiativet i enlighet 
med artikel 14.1 och efter den offentliga utfrågning som avses i arti
kel 14.2, ska kommissionen i ett meddelande redogöra för sina juridiska 
och politiska slutsatser när det gäller initiativet, de åtgärder som den 
avser att vidta och, i förekommande fall, skälen för att vidta eller inte 
vidta åtgärder. 

Om kommissionen avser att vidta åtgärder som svar på initiativet, vilket 
där så är lämpligt inbegriper antagandet av ett eller flera förslag till en 
unionsrättsakt, ska den i meddelandet också redogöra för den planerade 
tidsplanen för dessa åtgärder. 

Meddelandet ska delges gruppen av organisatörer, Europaparlamentet, 
rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén samt Regionkom
mittén och ska offentliggöras. 

3. Kommissionen och gruppen av organisatörer ska underrätta under
tecknarna om svaret på initiativet i enlighet med artikel 18.2 och 18.3. 

Kommissionen ska i registret och på den offentliga webbplatsen för 
medborgarinitiativet tillhandahålla uppdaterad information om genom
förandet av de åtgärder som anges i det meddelande som antagits 
som svar på initiativet. 

Artikel 16 

Europaparlamentets uppföljning av framgångsrika 
medborgarinitiativ 

Europaparlamentet ska utvärdera de åtgärder som kommissionen vidtagit 
med anledning av sitt meddelande som avses i artikel 15.2. 

KAPITEL III 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

Artikel 17 

Insyn 

1. Gruppen av organisatörer ska för offentliggörande i registret och, där 
så är lämpligt, på sin kampanjwebbplats, tillhandahålla tydlig, tillförlitlig 
och uttömmande information om de finansieringskällor för initiativet som 
överstiger 500 EUR per sponsor. 
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De angivna källorna till finansiering och stöd, inbegripet sponsorer, och 
motsvarande belopp ska vara tydligt identifierbara. 

Gruppen av organisatörer ska också tillhandahålla information om de 
organisationer som bistår den på frivillig basis, när sådant stöd inte är 
ekonomiskt kvantifierbart. 

Denna information ska uppdateras åtminstone varannan månad under 
perioden från datumet för registreringen till det datum då initiativet 
lämnades in till kommissionen i enlighet med artikel 13. Informationen 
ska göras allmänt tillgänglig av kommissionen på ett tydligt och till
gängligt sätt i registret och på den offentliga webbplatsen för medbor
garinitiativet. 

2. Kommissionen ska ha rätt att begära ytterligare information och 
klargöranden från gruppen av organisatörer avseende de källor till finan
siering och stöd som angetts i enlighet med denna förordning. 

3. Kommissionen ska göra det möjligt för medborgarna att lämna in 
ett klagomål med avseende på huruvida den information om källorna till 
finansiering och stöd som grupperna av organisatörer har angett är full
ständig och korrekt, och för detta ändamål göra ett kontaktformulär för 
att lämna in ett klagomål allmänt tillgängligt i registret och på webbplat
sen för medborgarinitiativet. 

Kommissionen får begära ytterligare information från gruppen av orga
nisatörer avseende klagomål som mottagits i enlighet med denna punkt 
och, i förekommande fall, uppdatera informationen om angivna källor 
till finansiering och stöd i registret. 

Artikel 18 

Kommunikation 

1. Kommissionen ska öka allmänhetens medvetenhet om medborga
rinitiativet, dess mål och sätt att fungera genom kommunikationsverk
samhet och informationskampanjer och på så sätt bidra till att främja 
medborgarnas aktiva deltagande i unionens politiska liv. 

Europaparlamentet ska bidra till kommissionens kommunikationsverk
samhet. 

2. Om undertecknaren ger sitt uttryckliga samtycke får en grupp av 
organisatörer eller kommissionen samla in hans eller hennes e-postad
ress för kommunikations- och informationsverksamhet avseende det be
rörda initiativet. 

Potentiella undertecknare ska underrättas om att deras rätt att stödja ett 
initiativ inte förutsätter att de ger sitt samtycke till insamling av deras e- 
postadress. 

3. E-postadresser får inte samlas in som en del av stödförklarings
formulären. De får dock samlas in samtidigt som stödförklaringarna 
under förutsättning att de behandlas separat. 
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Artikel 19 

Skydd av personuppgifter 

1. Företrädaren för gruppen av organisatörer ska vara personuppgifts
ansvarig i den mening som avses i förordning (EU) 2016/679 när det 
gäller behandling av personuppgifter vid insamling av stödförklaringar, 
e-postadresser och uppgifter om initiativens sponsorer. Om den rättsliga 
enhet som avses i artikel 5.7 i den här förordningen inrättas, ska denna 
enhet vara personuppgiftsansvarig. 

2. De behöriga myndigheter som utsetts i enlighet med artikel 20.2 i 
den här förordningen ska vara personuppgiftsansvariga i den mening 
som avses i förordning (EU) 2016/679 när det gäller behandling av 
personuppgifter för kontroll och intygande av stödförklaringar. 

3. Kommissionen ska vara personuppgiftsansvarig i den mening som 
avses i förordning (EU) 2018/1725 när det gäller behandlingen av per
sonuppgifterna i registret, på samarbetsplattformen via internet, i det 
centrala system för insamling via internet som avses i artikel 10 i den 
här förordningen och vid insamlingen av e-postadresser. 

4. De personuppgifter som lämnas i stödförklaringarna ska samlas in 
för de åtgärder som krävs för säker insamling och lagring i enlighet med 
artiklarna 9–11 för inlämning till medlemsstaterna, kontroll och inty
gande i enlighet med artikel 12 samt för nödvändiga kvalitetskontroller 
och statistiska analyser. 

5. Gruppen av organisatörer och kommissionen, i förekommande fall, 
ska förstöra alla stödförklaringar som har undertecknats för ett initiativ 
och eventuella kopior av dessa senast en månad efter det att initiativet 
lämnades in till kommissionen i enlighet med artikel 13, eller senast 21 
månader efter insamlingsperiodens början, beroende på vilken dag som 
infaller först. Om ett initiativ dras tillbaka efter insamlingsperiodens bör
jan, ska emellertid stödförklaringarna och eventuella kopior av dessa 
förstöras senast en månad efter det tillbakadragande som avses i artikel 7. 

6. Den behöriga myndigheten ska förstöra alla stödförklaringar och 
kopior av dessa senast tre månader efter utfärdandet av det intyg som 
avses i artikel 12.5. 

7. Stödförklaringar för ett visst initiativ och kopior av dessa får 
bevaras längre än de tidsfrister som anges i punkterna 5 och 6 om 
det är nödvändigt i samband med rättsliga eller administrativa förfaran
den som rör det berörda initiativet. De ska förstöras senast en månad 
efter det datum förfarandena avslutats genom ett slutgiltigt beslut. 

8. Kommissionen och gruppen av organisatör ska förstöra registren 
över de e-postadresser som samlats in i enlighet med artikel 18.2 senast 
en månad efter tillbakadragandet av ett initiativ respektive tolv månader 
efter slutet av insamlingsperioden eller inlämningen av medborgarinitia
tivet till kommissionen. Om kommissionen i ett meddelande anger vilka 
åtgärder den avser att vidta i enlighet med artikel 15.2, ska dock regi
stren över e-postadresserna förstöras senast tre år efter offentliggörandet 
av meddelandet. 
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9. Utan att det påverkar deras rättigheter enligt förordning (EU) 
2018/1725 ska medlemmarna i en grupp av organisatörer ha rätt att 
begära att deras personuppgifter tas bort från registret efter två år räknat 
från datumet för registreringen av det aktuella initiativet. 

Artikel 20 

Behöriga myndigheter i medlemsstaterna 

1. Med avseende på tillämpningen av artikel 11 ska varje medlems
stat utse en eller flera behöriga myndigheter som ansvarar för utfärdan
det av det intyg som avses i artikel 11.3. 

2. Med avseende på tillämpningen av artikel 12 ska varje medlems
stat utse en behörig myndighet som ansvarar för att samordna kontrollen 
av stödförklaringar och för att utfärda de intyg som avses i artikel 12.5. 

3. Senast den 1 januari 2020 ska medlemsstaterna meddela kommis
sionen namn och adress till de myndigheter som utsetts i enlighet med 
punkterna 1 och 2. De ska underrätta kommissionen om alla uppdate
ringar av denna information. 

Kommissionen ska göra namn och adress till de myndigheter som ut
setts i enlighet med punkterna 1 och 2 allmänt tillgängliga i registret. 

Artikel 21 

Överlämnande av nationella bestämmelser 

1. Varje medlemsstat ska senast den 1 januari 2020 underrätta kom
missionen om de särskilda bestämmelser som den antar för att genom
föra denna förordning. 

2. Kommissionen ska göra bestämmelserna offentligt tillgängliga i 
registret på det språk som medlemsstaterna använder för kommunikation 
i enlighet med punkt 1. 

KAPITEL IV 

DELEGERADE AKTER OCH GENOMFÖRANDEAKTER 

Artikel 22 

Kommittéförfarande 

1. Vid genomförandet av artikel 11.5 i denna förordning ska kom
missionen biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska vara en kom
mitté i den mening som avses i förordning (EU) nr 182/2011. 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) 
nr 182/2011 tillämpas. 

Artikel 23 

Delegering av befogenhet 

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 24 för att ändra bilagorna till denna förordning inom ramen för 
de bestämmelser i denna förordning som är relevanta för de bilagorna. 
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Artikel 24 

Utövande av delegeringen 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 
förbehåll för de villkor som anges i denna artikel. 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 23 
ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den 
6 juni 2019. 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artikel 23 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkal
lelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet 
upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet 
angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som 
redan har trätt i kraft. 

4. Innan kommissionen antar en delegerad akt, ska den samråda med 
experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i 
det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstift
ning. 

5. Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt 
delge Europaparlamentet och rådet denna. 

6. En delegerad akt som antas enligt artikel 23 ska träda i kraft 
endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar 
mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag 
då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europa
parlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. 

KAPITEL V 

SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 25 

Översyn 

Kommissionen ska regelbundet se över hur medborgarinitiativet fun
gerar och lägga fram en rapport för Europaparlamentet och rådet om 
hur denna förordning tillämpas senast den 1 januari 2024 och därefter 
vart fjärde år. Dessa rapporter ska också omfatta minimiåldern för att 
stödja medborgarinitiativ i medlemsstaterna. Rapporten ska offentliggö
ras. 

Artikel 26 

Upphävande 

Förordning (EU) nr 211/2011 upphör att gälla med verkan från och med 
den 1 januari 2020. 

Hänvisningar till den upphävda förordningen ska anses som hänvis
ningar till den här förordningen. 
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Artikel 27 

Övergångsbestämmelser 

Artiklarna 5–9 i förordning (EU) nr 211/2011 ska fortsätta att gälla efter 
den 1 januari 2020 för Europeiska medborgarinitiativ som registrerades 
före den 1 januari 2020. 

Artikel 28 

Ikraftträdande och tillämplighet 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Den ska tillämpas från och med den 1 januari 2020. 

Artiklarna 9.4, 10, 11.5 och 20–24 ska dock tillämpas från och med 
dagen för denna förordnings ikraftträdande. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla 
medlemsstater. 
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BILAGA I 

MINSTA ANTAL UNDERTECKNARE PER MEDLEMSSTAT 

Belgien 14 805 

Bulgarien 11 985 

Tjeckien 14 805 

Danmark 9 870 

Tyskland 67 680 

Estland 4 935 

Irland 9 165 

Grekland 14 805 

Spanien 41 595 

Frankrike 55 695 

Kroatien 8 460 

Italien 53 580 

Cypern 4 230 

Lettland 5 640 

Litauen 7 755 

Luxemburg 4 230 

Ungern 14 805 

Malta 4 230 

Nederländerna 20 445 

Österrike 13 395 

Polen 36 660 

Portugal 14 805 

Rumänien 23 265 

Slovenien 5 640 

Slovakien 9 870 

Finland 9 870 

Sverige 14 805 
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BILAGA II 

UPPGIFTER SOM KRÄVS FÖR ATT REGISTRERA ETT INITIATIV 

1. Titeln på initiativet (högst 100 tecken) (*). 

2. Målen för det initiativ som kommissionen uppmanas lägga fram ett förslag 
om (högst 1 100 tecken, mellanslag ej inräknade; justerat medelvärde per 
språk (*)). 

Gruppen av organisatörer får tillhandahålla en bilaga om ämnet och målen för 
samt bakgrunden till initiativet (högst 5 000 tecken, mellanslag ej inräknade 
justerat medelvärde per språk (*)). 

Gruppen av organisatörer får lämna ytterligare information om ämnet och 
målen för samt bakgrunden till initiativet. Om den så önskar får den också 
ge in ett utkast till rättsakt. 

3. De fördragsbestämmelser som gruppen av organisatörer anser vara relevanta 
för de föreslagna åtgärderna. 

4. Fullständigt namn, postadress, nationalitet och födelsedatum för de sju med
lemmarna i gruppen av organisatörer, som ska vara bosatta i sju olika med
lemsstater, och uppgift om företrädaren och ersättaren samt deras e-postad
resser och telefonnummer ( 1 ). 

Om företrädaren och/eller ersättaren inte ingår bland de sju medlemmar som 
avses i första stycket, deras fullständiga namn, postadress, nationalitet, födel
sedatum, e-postadress och telefonnummer. 

5. Dokument som styrker fullständigt namn, postadress, nationalitet och födel
sedatum för var och en av de sju medlemmar som avses i punkt 4 och för 
företrädaren och ersättaren, om de inte ingår bland dessa sju medlemmar. 

6. Namnen på de övriga medlemmarna i gruppen av organisatörer. 

7. I den situation som avses i artikel 5.7 i förordning (EU) 2019/788, i före
kommande fall, dokument som styrker att en rättslig enhet har inrättats sär
skilt för förvaltningen av initiativet i överensstämmelse med den nationella 
lagen i en medlemsstat, och att den medlem i gruppen av organisatörer som 
utsetts som dess företrädare har fått i uppdrag att företräda den rättsliga 
enheten. 

8. Alla källor till stöd och finansiering för initiativet vid registreringstillfället. 

___________ 
(*) Kommissionen tillhandahåller översättning till alla unionsinstitutioners offici

ella språk av dessa delar, för alla registrerade initiativ. 

▼B 

( 1 ) I kommissionens internetbaserade register kommer endast de fullständiga namnen på 
medlemmarna i gruppen av organisatörers, företrädarens bosättningsland eller, i förekom
mande fall, namn på och land för den rättsliga enhetens säte, kontaktpersonernas e- 
postadresser och uppgifter om källor till stöd och finansiering att göras tillgängliga för 
allmänheten. De registrerade har rätt att invända mot att deras personuppgifter offentlig
görs om det finns avgörande och berättigade skäl som rör dem.
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BILAGA III 

STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR – Del A (1 ) 

(för de medlemsstater som inte kräver ett personligt id-nummer eller ett nummer på en personlig id-handling) 

Alla fält på detta formulär är obligatoriska. 

IFYLLS PÅ FÖRHAND AV GRUPPEN AV ORGANISATÖRER: 

1. Alla undertecknare på detta formulär är medborgare i: 

Markera bara en medlemsstat per lista. 

2. Europeiska kommissionens registreringsnummer: 

3. Datum för insamlingsperiodens början och slut: 

4. Det föreslagna initiativets webbadress i Europeiska kommissionens register: 

5. Initiativets titel: 

6. Initiativets mål: 

7. De registrerade kontaktpersonernas namn och e-postadress: 

[I den situation som avses i artikel 5.7 i förordning (EU) 2019/788, där så är lämpligt, även namn på och land för den rättsliga enhetens säte]: 

8. Webbplats för initiativet (om en sådan finns): 

▼B 

(1 ) Formuläret ska tryckas på ett enda blad. Gruppen av organisatörer får använda ett blad med text på båda sidorna. En kod tillhandahållen av Europeiska kommissionen ska användas för uppladdning till det centrala 
internetbaserade insamlingssystemet av stödförklaringar som samlats in på papper.
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IFYLLS AV UNDERTECKNARNA MED VERSALER: 

”Härmed intygar jag att de upplysningar som jag har lämnat på detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta initiativ en gång.” 

SAMTLIGA FÖRNAMN EFTERNAMN BOSTAD (1 ) 
(gata, nummer, postnummer, ort, land) FÖDELSEDATUM DATUM UNDERSKRIFT (2 ) 

(1 ) Utlandsboende tyska medborgare endast om de har registrerat aktuell fast adress hos ansvarig tysk diplomatisk beskickning i utlandet. 
(2) Underskrift krävs inte när formuläret lämnas in via det centrala system för insamling via internet som avses i artikel 10 i förordning (EU) 2019/788 eller ett sådant enskilt system för insamling via internet som avses 

i artikel 11 i den förordningen. 

Meddelande om behandling av personuppgifter (2 ) för stödförklaringar som samlats in på papper eller via enskilda system för insamling via internet: 

I enlighet med förordning (EU) 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen) kommer de personuppgifter som lämnas på detta formulär endast att användas till stöd för initiativet och de 
behöriga nationella myndigheterna kommer endast att få tillgång till dem för kontroll och intygande. Du har rätt att begära att gruppen av organisatörer av initiativet ger dig tillgång till dina 
personuppgifter och att de rättar, tar bort eller begränsar behandlingen av uppgifterna. 

Gruppen av organisatörer kommer att lagra dina uppgifter i högst en månad efter det att initiativet lämnades in till Europeiska kommissionen eller i 21 månader efter insamlingsperiodens 
början, beroende på vilken dag som infaller först. Uppgifterna kan komma att lagras längre vid administrativa eller rättsliga förfaranden, dock högst en månad efter den dag då dessa 
förfaranden slutfördes. 

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du, om du anser att dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt, rätt att när som helst lämna in ett 
klagomål till en dataskyddsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. 

Företrädaren för gruppen av organisatörer för initiativet, eller i förekommande fall den rättsliga enhet som har bildats för att förvalta det, är personuppgiftsansvariga i den mening som avses i 
den allmänna dataskyddsförordningen och kan kontaktas med hjälp av uppgifterna på detta formulär. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet (om ett sådant finns) finns på initiativets webbadress i Europeiskakommissionens register, enligt punkt 4 i detta formulär. 

Kontaktuppgifter till den nationella myndighet som kommer att ta emot och behandla dina personuppgifter samt kontaktuppgifter till de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på följande 
adress: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection. 

Meddelande om behandling av personuppgifter för stödförklaringar som samlats in via det centrala systemet för insamling via internet: 

▼B 

(2 ) Endast det av de två föreslagna meddelandena om personuppgifter som svarar mot insamlingssättet ska användas.
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I enlighet med förordning (EU) 2018/1725 och förordning (EU) 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen) kommer de personuppgifter som lämnas på detta formulär endast att 
användas till stöd för initiativet och de behöriga nationella myndigheterna kommer endast att få tillgång till dem för kontroll och intygande. Du har rätt att begära att Europeiska 
kommissionen eller företrädaren för gruppen av organisatörer för initiativet, eller i förekommande fall den rättsliga enhet som har bildats för att förvalta det, ger dig tillgång till dina 
personuppgifter och att de rättar, tar bort eller begränsar behandlingen av uppgifterna. 

Europeiska kommissionen kommer att lagra dina uppgifter i högst en månad efter det att initiativet lämnades in till Europeiska kommissionen eller i 21 månader efter insamlingsperiodens 
början, beroende på vilken dag som infaller först. Uppgifterna kan komma att lagras längre vid administrativa eller rättsliga förfaranden, dock högst en månad efter den dag då dessa 
förfaranden slutfördes. 

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du, om du anser att dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt, rätt att när som helst lämna in ett 
klagomål till en dataskyddsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. 

Europeiska kommissionen och företrädaren för gruppen av organisatörer för initiativet, eller i förekommande fall den rättsliga enhet som har bildats för att förvalta det är gemensamt 
personuppgiftsansvarig i den mening som avses i förordning (EU) 2018/1725 och den allmänna dataskyddsförordningen och kan kontaktas med hjälp av uppgifterna på detta formulär. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet för gruppen av organisatörer (om ett sådant finns) finns på detta initiativs webbadress i Europeiska kommissionens register, enligt punkt 4 i detta 
formulär. 

Kontaktuppgifter till Europeiska kommissionens dataskyddombud, till den nationella myndighet som kommer att ta emot och behandla dina personuppgifter, till den europeiska dataskydd
ombudsmannen och till de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på följande adress: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-prote ction. 

▼B
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STÖDFÖRKLARINGSFORMULÄR – Del B (3 ) 

(för de medlemsstater som kräver ett personligt id-nummer eller ett nummer på en personlig id-handling) 

Alla fält på detta formulär är obligatoriska. 

IFYLLS PÅ FÖRHAND AV GRUPPEN AV ORGANISATÖRER: 

1. Alla undertecknare på detta formulär är medborgare i:

Markera bara en medlemsstat per lista.

Se Europeiska kommissionens webbplats för medborgarinitiativet för information om personligt id-nummer/nummer på en personlig id-handling; ett av dessa nummer måste anges.

2. Europeiska kommissionens registreringsnummer:

3. Datum för insamlingsperiodens början och slut:

4. Det föreslagna initiativets webbadress i Europeiska kommissionens register:

5. Initiativets titel:

6. Initiativets mål:

7. De registrerade kontaktpersonernas namn och e-postadress:

[I den situation som avses i artikel 5.7 i förordning (EU) 2019/788, där så är lämpligt, även namn på och land för den rättsliga enhetens säte]:

8. Webbplats för initiativet (om en sådan finns):

▼B 

(3 ) Formuläret ska tryckas på ett enda blad. Gruppen av organisatörer får använda ett blad med text på båda sidorna. En kod tillhandahållen av Europeiska kommissionen ska användas för uppladdning till det centrala 
internetbaserade insamlingssystemet av stödförklaringar som samlats in på papper.
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IFYLLS AV UNDERTECKNARNA MED VERSALER: 

”Härmed intygar jag att de upplysningar som jag har lämnat på detta formulär är riktiga och att jag bara har stött detta initiativ en gång.” 

SAMTLIGA FÖRNAMN EFTERNAMN PERSONLIGT ID-NUMMER/NUMRET PÅ DEN 
PERSONLIGA ID-HANDLINGEN 

TYP AV PERSONLIGT ID-NUMMER 
ELLER ID-HANDLING DATUM UNDERSKRIFT (1 ) 

(1 ) Underskrift krävs inte när formuläret lämnas in via det centrala system för insamling via internet som avses i artikel 10 i förordning (EU) 2019/788 eller ett sådant enskilt system för insamling via internet som avses 
i artikel 11 i den förordningen. 

Meddelande om behandling av personuppgifter (4 ) för stödförklaringar som samlats in på papper eller via enskilda system för insamling via internet: 

I enlighet med förordning (EU) 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen) kommer de personuppgifter som lämnas på detta formulär endast att användas till stöd för initiativet och de 
behöriga nationella myndigheterna kommer endast att få tillgång till dem för kontroll och intygande. Du har rätt att begära att gruppen av organisatörer av initiativet ger dig tillgång till dina 
personuppgifter och att de rättar, tar bort eller begränsar behandlingen av uppgifterna. 

Gruppen av organisatörer kommer att lagra dina uppgifter i högst en månad efter det att initiativet lämnades in till Europeiska kommissionen eller i 21 månader efter insamlingsperiodens 
början, beroende på vilken dag som infaller först. Uppgifterna kan komma att lagras längre vid administrativa eller rättsliga förfaranden, dock högst en månad efter den dag då dessa 
förfaranden slutfördes. 

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du, om du anser att dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt, rätt att när som helst lämna in ett 
klagomål till en dataskyddsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. 

Företrädaren för gruppen av organisatörer för initiativet, eller i förekommande fall den rättsliga enhet som har bildats för att förvalta det, är personuppgiftsansvariga i den mening som avses i 
den allmänna dataskyddsförordningen och kan kontaktas med hjälp av uppgifterna på detta formulär. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet (om ett sådant finns) finns på initiativets webbadress i Europeiskakommissionens register, enligt punkt 4 i detta formulär. 

Kontaktuppgifter till den nationella myndighet som kommer att ta emot och behandla dina personuppgifter samt kontaktuppgifter till de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på följande 
adress: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-protection. 

▼B 

(4 ) Endast det av de två föreslagna meddelandena om personuppgifter som svarar mot insamlingssättet ska användas.
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Meddelande om behandling av personuppgifter för stödförklaringar som samlats in via det centrala systemet för insamling via internet: 

I enlighet med förordning (EU) 2018/1725 och förordning (EU) 2016/679 (den allmänna dataskyddsförordningen) kommer de personuppgifter som lämnas på detta formulär endast att 
användas till stöd för initiativet och de behöriga nationella myndigheterna kommer endast att få tillgång till dem för kontroll och intygande. Du har rätt att begära att Europeiska 
kommissionen eller företrädaren för gruppen av organisatörer för initiativet, eller i förekommande fall den rättsliga enhet som har bildats för att förvalta det, ger dig tillgång till dina 
personuppgifter och att de rättar, tar bort eller begränsar behandlingen av uppgifterna. 

Europeiska kommissionen kommer att lagra dina uppgifter i högst en månad efter det att initiativet lämnades in till Europeiska kommissionen eller i 21 månader efter insamlingsperiodens 
början, beroende på vilken dag som infaller först. Uppgifterna kan komma att lagras längre vid administrativa eller rättsliga förfaranden, dock högst en månad efter den dag då dessa 
förfaranden slutfördes. 

Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel har du, om du anser att dina uppgifter behandlas på ett olagligt sätt, rätt att när som helst lämna in ett 
klagomål till en dataskyddsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. 

Europeiska kommissionen och företrädaren för gruppen av organisatörer för initiativet, eller i förekommande fall den rättsliga enhet som har bildats för att förvalta det är gemensamt 
personuppgiftsansvarig i den mening som avses i förordning (EU) 2018/1725 och den allmänna dataskyddsförordningen och kan kontaktas med hjälp av uppgifterna på detta formulär. 

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet för gruppen av organisatörer (om ett sådant finns) finns på detta initiativs webbadress i Europeiska kommissionens register, enligt punkt 4 i detta 
formulär. 

Kontaktuppgifter till Europeiska kommissionens dataskyddombud, till den nationella myndighet som kommer att ta emot och behandla dina personuppgifter, till den europeiska dataskydd
ombudsmannen och till de nationella dataskyddsmyndigheterna finns på följande adress: http://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/data-prote ction. 

▼B
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BILAGA IV 

INTYG PÅ ATT ETT SYSTEM FÖR INSAMLING VIA INTERNET 
UPPFYLLER KRAVEN I EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS 
FÖRORDNING (EU) 2019/788 AV DEN 17 APRIL 2019 OM DET 

EUROPEISKA MEDBORGARINITIATIVET 

… (den behöriga myndighetens namn) i … (medlemsstatens namn) intygar här
med att det enskilda system för insamling via internet … (webbplatsens adress) 
som används för insamling av stödförklaringar för … (titel på initiativet) och som 
har registreringsnummer … (initiativets registreringsnummer) uppfyller de rele
vanta kraven i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 
17 april 2019 om det europeiska medborgarinitiativet. 

Datum, namnteckning och officiell stämpel från den behöriga myndigheten: 

▼B
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BILAGA V 

FORMULÄR FÖR ÖVERSÄNDANDE AV STÖDFÖRKLARINGAR TILL 
MEDLEMSSTATERNAS BEHÖRIGA MYNDIGHETER 

1. Fullständigt namn, postadress och e-postadress för kontaktpersonerna (före
trädaren för gruppen av organisatörer och hans eller hennes ersättare) eller 
den rättsliga enhet som förvaltar initiativet och dess företrädare: 

2. Initiativets titel: 

3. Kommissionens registreringsnummer: 

4. Registreringsdatum: 

5. Antal undertecknare som är medborgare i (medlemsstatens namn): 

6. Totalt antal insamlade stödförklaringar: 

7. Antal medlemsstater där minimiantalet är uppnått: 

8. Bilagor: 

(Bifoga alla de stödförklaringar från undertecknare som är medborgare i den 
relevanta medlemsstaten. 

Bifoga vid behov det relevanta intyg som bekräftar att det enskilda systemet 
för insamling via internet uppfyller kraven i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medbor
garinitiativet.) 

9. Härmed intygar jag att uppgifterna på detta formulär är riktiga och att stöd
förklaringarna har samlats in i överensstämmelse med artikel 9 i Europapar
lamentets och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det 
europeiska medborgarinitiativet. 

10. Datum och en av kontaktpersonernas underskrift (företrädare/ersättare ( 1 )) 
eller underskrift av företrädaren för den rättsliga enheten: 

▼B 

( 1 ) Stryk det som inte är tillämpligt.
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BILAGA VI 

INTYG SOM BEKRÄFTAR DET ANTAL GILTIGA STÖDFÖRKLARINGAR 
SOM HAR SAMLATS IN FRÅN … (MEDLEMSSTATENS NAMN) 

Efter att ha gjort de kontroller som fordras enligt artikel 12 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska 
medborgarinitiativet intygar … (den behöriga myndighetens namn) i … (med
lemsstatens namn) härmed att … (antal giltiga stödförklaringar) stödförklaringar 
för initiativet med registreringsnummer … (initiativets registreringsnummer) är 
giltiga enligt bestämmelserna i den förordningen. 

Datum, underskrift och officiell stämpel 

▼B

F2_Förordning om medborgarinitiativet

- 257 -- 257 -



 

02019R0788 — SV — 01.02.2020 — 001.001 — 30 

BILAGA VII 

FORMULÄR FÖR INGIVANDE AV ETT INITIATIV TILL EUROPEISKA 
KOMMISSIONEN 

1. Initiativets titel: 

2. Kommissionens registreringsnummer: 

3. Registreringsdatum: 

4. Antalet mottagna giltiga stödförklaringar (måste vara minst en miljon): 

5. Antal undertecknare som intygats av medlemsstaterna: 

BE BG CZ DK DE EE IE EL ES FR HR IT CY LV LT LU 

Antal undertecknare 

HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE UK TOTALT 

Antal undertecknare 

6. Fullständigt namn, postadress och e-postadress för kontaktpersonerna (företrä
daren för gruppen av organisatörer och hans eller hennes ersättare) ( 1 ) eller 
den rättsliga enhet som förvaltar initiativet och dess företrädare: 

7. Alla källor till stöd och finansiering för detta initiativ, inbegripet beloppet på 
det finansiella stödet vid tidpunkten för initiativets ingivande. 

8. Härmed intygar jag att uppgifterna på detta formulär är riktiga och att alla 
relevanta förfaranden och villkor i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2019/788 av den 17 april 2019 om det europeiska medborgarinitiativet 
har iakttagits. 

Datum och en av kontaktpersonernas underskrift (företrädare/ersättare ( 2 )) eller 
underskrift av företrädaren för den rättsliga enheten: 

9. Bilagor: (Bifoga alla intyg) 

▼B 

( 1 ) I kommissionens internetbaserade register kommer endast de fullständiga namnen på 
medlemmarna i gruppen av organisatörer, kontaktpersonernas e-postadresser och upp
gifter om källor till stöd och finansiering att göras tillgängliga för allmänheten. De 
registrerade har rätt att invända mot att deras personuppgifter offentliggörs om det finns 
avgörande och berättigade skäl som rör dem. 

( 2 ) Stryk det som inte är tillämpligt.
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(Lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

EUROPAPARLAMENTETS FÖRORDNING (EU, Euratom) 2021/1163 

av den 24 juni 2021

om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska 
ombudsmannens stadga) och om upphävande av beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom 

EUROPAPARLAMENTET HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 228.4,

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 106a.1,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska unionens råds godkännande (1),

med beaktande av Europeiska kommissionens yttrande (2),

i enlighet med ett särskilt lagstiftningsförfarande, och

av följande skäl:

(1) Föreskrifterna och de allmänna villkoren för ombudsmannens ämbetsutövning bör fastställas i enlighet med 
bestämmelserna i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget), särskilt artiklarna 20.2 d 
och 228, fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen och Europeiska unionens stadga om de 
grundläggande rättigheterna (stadgan).

(2) Europaparlamentets beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom (3) ändrades senast 2008. Med anledning av 
Lissabonfördragets ikraftträdande den 1 december 2009 bör beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom upphävas och 
ersättas med en förordning som antas på grundval av artikel 228.4 i EUF-fördraget.

(3) I artikel 41 i stadgan erkänns rätten till god förvaltning som en grundläggande rättighet för unionsmedborgarna. I 
artikel 43 i stadgan erkänns rätten att vända sig till Europeiska ombudsmannen vid missförhållanden i unionens 
institutioners, organs eller byråers verksamhet. För att säkerställa att dessa rättigheter är effektiva och för att 
förbättra ombudsmannens förmåga att genomföra grundliga och opartiska undersökningar, och därigenom stärka 
ombudsmannens oberoende på vilket de båda beror, bör han eller hon ges alla nödvändiga verktyg för att på ett 
framgångsrikt sätt kunna utföra de uppgifter för ombudsmannen som avses i fördragen och i denna förordning.

(1) Godkännande av den 18 juni 2021 (ännu inte offentliggjort i EUT).
(2) Yttrande av den 18 juni 2021 (ännu inte offentliggjort i EUT).
(3) Beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom av den 9 mars 1994 om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning 

(EGT L 113, 4.5.1994, s. 15).
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(4) Fastställandet av de villkor under vilka ett klagomål kan inlämnas till ombudsmannen bör vara förenligt med 
principen om fullständig, fri och enkel tillgång, med vederbörligt beaktande av särskilda begränsningar som rättsliga 
och administrativa förfaranden medför.

(5) Ombudsmannen bör agera med vederbörligt beaktande av befogenheterna för de av unionens institutioner, organ 
eller byråer som är föremål för hans eller hennes undersökningar.

(6) Det är nödvändigt att fastställa förfaranden som ska följas i de fall då ombudsmannens undersökningar uppdagar 
administrativa missförhållanden. Ombudsmannen bör vid slutet av varje årlig session överlämna en uttömmande 
rapport till Europaparlamentet. Ombudsmannen bör också ha rätt att i den årsrapporten inkludera en bedömning 
av efterlevnaden av de rekommendationer som gjorts.

(7) För att stärka ombudsmannens roll och främja administrativ bästa praxis inom unionens institutioner, organ och 
byråer är det önskvärt att ombudsmannen, utan att det påverkar dennes främsta skyldighet – som är att hantera 
klagomål – ges möjlighet att på eget initiativ genomföra de undersökningar som han eller hon finner berättigade, 
och särskilt med avseende på upprepade, systemrelaterade eller särskilt allvarliga fall av administrativa 
missförhållanden.

(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 (4), kompletterad genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1367/2006 (5), bör tillämpas på begäranden om tillgång för allmänheten till 
ombudsmannens handlingar, med undantag för sådana som erhållits i samband med en undersökning, då 
begärandena bör behandlas av den unionsinstitution, det unionsorgan eller den unionsbyrå som utgör upphovsman.

(9) Ombudsmannen bör ha tillgång till allt som behövs för ämbetsutövningen. I detta syfte bör unionens institutioner, 
organ och byråer förse ombudsmannen med den information som vederbörande begär i samband med en 
undersökning. Om ombudsmannens ämbetsutövning skulle kräva att vederbörande får tillgång till säkerhetsskydds
klassificerade uppgifter som innehas av unionens institutioner, organ och byråer eller av medlemsstaternas 
myndigheter, bör ombudsmannen kunna få tillgång till sådana uppgifter, under förutsättning att det säkerställs att 
reglerna för dess skydd följs.

(10) Ombudsmannen och dennes personal bör vara skyldiga att behandla den information som de har fått under sin 
ämbetsutövning förtroligt, utan att det påverkar ombudsmannens skyldighet att informera medlemsstaternas 
myndigheter om sakförhållanden som kan ha samband med brott och som har kommit till hans eller hennes 
kännedom inom ramen för en undersökning. Ombudsmannen bör även kunna underrätta unionsinstitutionen, 
unionsorganet eller unionsbyrån i fråga om sakförhållanden som väcker frågor avseende uppträdandet hos en av 
deras anställda. Ombudsmannens skyldighet att behandla den information som vederbörande har fått under sin 
ämbetsutövning förtroligt bör tolkas på ett sätt som inte påverkar ombudsmannens skyldighet att utföra sitt arbete 
så öppet som möjligt enligt artikel 15.1 i EUF-fördraget. Särskilt bör ombudsmannen, för att vederbörligen kunna 
utföra sina uppgifter och styrka sina slutsatser, i sina rapporter kunna hänvisa till all information som är tillgänglig 
för allmänheten.

(11) Om det är nödvändigt för att ombudsmannen ska kunna utföra sina uppgifter på ett effektivt sätt, bör vederbörande 
ges möjlighet att samarbeta och utbyta information med myndigheter i medlemsstaterna, i enlighet med tillämplig 
nationell rätt och unionsrätt, och med unionens övriga institutioner, organ och byråer i enlighet med tillämplig 
unionsrätt.

(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, 
rådets och kommissionens handlingar (EGT L 145, 31.5.2001, s. 43).

(5) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1367/2006 av den 6 september 2006 om tillämpning av bestämmelserna i 
Århuskonventionen om tillgång till information, allmänhetens deltagande i beslutsprocesser och tillgång till rättslig prövning i 
miljöfrågor på gemenskapens institutioner och organ (EUT L 264, 25.9.2006, s. 13).
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(12) I början av varje valperiod och för hela dess varaktighet bör Europaparlamentet till ombudsman välja en person som 
är medborgare i unionen och som uppvisar alla erforderliga bevis för oavhängighet och kompetens. Det bör också 
fastställas allmänna villkor bland annat avseende när ombudsmannens ämbetsutövning ska upphöra, hur denne ska 
ersättas, vilka handlingar som är oförenliga med ombudsmannens ämbetsutövning, avseende ombudsmannens lön 
och ombudsmannens immunitet och privilegier.

(13) Det bör anges att ombudsmannen har samma säte som Europaparlamentet enligt led a i den enda artikeln i protokoll 
nr 6 om lokalisering av säten för Europeiska unionens institutioner och vissa av dess organ, byråer och enheter, fogat 
till fördraget om Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och fördraget om 
upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (Protokoll nr 6).

(14) Ombudsmannen bör säkerställa en jämn könsfördelning i sammansättningen av sitt kansli, med vederbörlig hänsyn 
till artikel 1d.2 i tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för övriga 
anställda i Europeiska unionen, vilka fastställs i rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 (6) (tjänsteföre
teföreskrifterna).

(15) Det är ombudsmannens uppgift att anta genomförandebestämmelser för denna förordning efter samråd med 
Europaparlamentet, rådet och Europeiska kommissionen. I avsaknad av ett yttrande från dessa institutioner inom en 
rimlig tidsram som i förväg fastställts av ombudsmannen får han eller hon anta de berörda genomförandebestäm
melserna. För att garantera rättssäkerhet och högsta standard för ombudsmannens ämbetsutövning bör ett 
minimum avseende innehållet i de genomförandebestämmelser som ska antas fastställas i denna förordning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Innehåll och principer

1. I denna förordning fastställs föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning (Europeiska 
ombudsmannens stadga).

2. Ombudsmannen ska fullgöra sina skyldigheter under full oavhängighet och ska agera utan någon form av 
förhandsgodkännande.

3. Ombudsmannen ska bidra till att upptäcka administrativa missförhållanden i verksamheten inom unionens 
institutioner, organ och byråer, med undantag av Europeiska unionens domstol i dess rättsliga funktion, med vederbörligt 
beaktande av artiklarna 20.2 d och 228 i EUF-fördraget och artikel 41 i stadgan, om rätten till god förvaltning.

Inga handlingar som företas av en annan myndighet eller person kan vara föremål för klagomål hos ombudsmannen.

4. Ombudsmannen ska när det är lämpligt lämna rekommendationer, förslag till lösningar och förslag till förbättringar 
för att avhjälpa missförhållandena.

5. Ombudsmannen får vid utförandet av sina uppgifter inte ifrågasätta domstolsavgöranden eller en domstols 
behörighet att meddela avgöranden.

Artikel 2

Klagomål

1. Varje unionsmedborgare eller varje annan fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat 
får, antingen direkt eller genom en ledamot av Europaparlamentet, inge ett klagomål till ombudsmannen gällande fall av 
administrativa missförhållanden.

(6) EGT L 56, 4.3.1968, s. 1.
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2. Ett klagomål ska innehålla en tydlig hänvisning till föremålet för klagomålet och klagandens identitet. En klagande får 
begära att klagomålet helt eller delvis behandlas konfidentiellt.

3. Ett klagomål ska inges inom två år från den dag då klaganden fick kännedom om de omständigheter på vilka 
klagomålet grundar sig. Innan klagomålet inges ska klaganden göra lämpliga hänvändelser till den unionsinstitution, det 
unionsorgan eller den unionsbyrå som berörs.

4. Ombudsmannen ska avvisa ett klagomål om det inte omfattas av ombudsmannens behörighetsområde eller om 
förfarandekraven i punkterna 2 och 3 inte är uppfyllda. Om ett klagomål inte omfattas av ombudsmannens 
behörighetsområde får ombudsmannen råda klaganden att inge klagomålet till en annan myndighet.

5. Om ombudsmannen finner att klagomålet är uppenbart ogrundat ska han eller hon avsluta ärendet och informera 
klaganden om detta beslut. Om klaganden har informerat den unionsinstitution, det unionsorgan eller den unionsbyrå 
som berörs om sitt klagomål ska ombudsmannen också informera den berörda myndigheten.

6. Klagomål som rör anställningsförhållanden mellan unionens institutioner, organ och byråer och deras personal ska 
vara tillåtliga endast om den berörda personen har uttömt alla interna administrativa förfaranden, särskilt de som avses i 
artikel 90 i tjänsteföreskrifterna, och den behöriga myndigheten vid den unionsinstitution, det unionsorgan eller den 
unionsbyrå som berörs har fattat ett beslut eller tidsfristerna för svar har löpt ut. Ombudsmannen ska också ha rätt att 
kontrollera de åtgärder som vidtagits av den behöriga myndigheten vid den unionsinstitution, det unionsorgan eller den 
unionsbyrå som berörs för att säkerställa skyddet av påstådda offer för trakasserier och för att återupprätta en hälsosam 
och säker arbetsmiljö där de berörda personernas värdighet respekteras under det att en administrativ utredning pågår, 
förutsatt att de berörda personerna har uttömt de interna administrativa förfarandena i samband med dessa åtgärder.

7. Ombudsmannen ska underrätta den unionsinstitution, det unionsorgan eller den unionsbyrå som berörs av ett 
registrerat klagomål så snart klagomålet har förklarats tillåtligt och beslut har fattats att inleda en undersökning.

8. Klagomål som inges till ombudsmannen ska inte påverka tidsfrister för överklaganden i administrativa förfaranden 
eller domstolsförfaranden.

9. När ombudsmannen förklarar ett klagomål otillåtligt eller beslutar att avsluta behandlingen av detta, på grund av 
pågående eller avslutade rättsliga åtgärder rörande omständigheter som tagits upp i ett klagomål, ska resultatet av de 
undersökningar som ombudsmannen redan gjort arkiveras och ärendet ska avslutas.

10. Ombudsmannen ska så snart som möjligt underrätta klaganden om de åtgärder som vidtagits avseende klagomålet 
och, så långt det är möjligt, försöka att tillsammans med den unionsinstitution, det unionsorgan eller den unionsbyrå som 
berörs nå en lösning som undanröjer det administrativa missförhållandet. Ombudsmannen ska underrätta klaganden om 
den föreslagna lösningen tillsammans med eventuella kommentarer från den unionsinstitution, det unionsorgan eller den 
unionsbyrå som berörs. Klaganden får inkomma med synpunkter eller, när som helst, lämna ytterligare uppgifter som inte 
var kända vid tiden för inlämnandet av klagomålet.

Om en lösning nås som godtas av klaganden och den unionsinstitution, det unionsorgan eller den unionsbyrå som berörs, 
får ombudsmannen avsluta ärendet utan att fullfölja det förfarande som föreskrivs i artikel 4.

Artikel 3

Undersökningar

1. Ombudsmannen ska inom ramen för sitt uppdrag företa de undersökningar som han eller hon finner berättigade, 
antingen på eget initiativ eller på grundval av klagomål.

2. Ombudsmannen ska utan onödigt dröjsmål underrätta den unionsinstitution, det unionsorgan eller den unionsbyrå 
som berörs om sådana undersökningar. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 5 får den unionsinstitution, det 
unionsorgan eller den unionsbyrå som berörs, på eget initiativ eller på begäran av ombudsmannen, översända användbara 
kommentarer eller bevismaterial.

SV Europeiska unionens officiella tidning L 253/4                                                                                                                                           16.7.2021  

F3_Förordning om föreskrifter och allmänna villkor för ombudsmannens ämbetsutövning

- 262 -- 262 -



3. Ombudsmannen får på eget initiativ företa de undersökningar som han eller hon finner berättigade, i synnerhet med 
avseende på upprepade, systemrelaterade eller särskilt allvarliga fall av administrativa missförhållanden, för att ta itu med 
dessa fall som en fråga av allmänt intresse. I samband med sådana undersökningar får han eller hon också lägga fram 
förslag och initiativ för att främja administrativ bästa praxis inom unionens institutioner, organ och byråer.

Artikel 4

Samspel mellan ombudsmannen och institutionerna

1. Om fall av administrativa missförhållanden konstateras efter en undersökning ska ombudsmannen utan onödigt 
dröjsmål underrätta den unionsinstitution, det unionsorgan eller den unionsbyrå som berörs av slutsatserna av 
undersökningen och ska, när det är lämpligt, lämna rekommendationer.

2. Den unionsinstitution, det unionsorgan eller den unionsbyrå som berörs ska inom tre månader sända ett detaljerat 
yttrande till ombudsmannen. Ombudsmannen får på en motiverad begäran av den unionsinstitution, det unionsorgan eller 
den unionsbyrå som berörs bevilja en förlängning av den tidsfristen. Denna förlängning får inte vara längre än två månader. 
Om den unionsinstitution, det unionsorgan eller den unionsbyrå som berörs inte avger något yttrande inom den 
ursprungliga tidsfristen på tre månader eller inom den förlängda tidsfristen, får ombudsmannen avsluta undersökningen 
utan ett sådant yttrande.

3. Vid avslutandet av en undersökning ska ombudsmannen överlämna en rapport till den unionsinstitution, det 
unionsorgan eller den unionsbyrå som berörs och, om arten eller omfattningen av det fall av missförhållande som 
upptäckts så kräver, till Europaparlamentet. Ombudsmannen får lämna rekommendationer i rapporten. Ombudsmannen 
ska underrätta klaganden om undersökningens resultat, om yttrandet från den unionsinstitution, det unionsorgan eller den 
unionsbyrå som berörs samt om eventuella rekommendationer som lämnats i rapporten.

4. När det är lämpligt i samband med en undersökning av en unionsinstitutions, ett unionsorgans eller en unionsbyrås 
verksamhet, får ombudsmannen på eget initiativ eller på begäran av Europaparlamentet höras inför Europaparlamentet på 
lämplig nivå.

5. Vid slutet av varje årlig session ska ombudsmannen till Europaparlamentet överlämna en rapport om resultaten av de 
undersökningar som han eller hon gjort. Rapporten ska innehålla en bedömning av efterlevnaden av ombudsmannens 
rekommendationer, förslag till lösningar och förslag till förbättringar. Rapporten ska också, i förekommande fall, innehålla 
resultaten av ombudsmannens undersökningar om trakasserier, visselblåsning och intressekonflikter inom unionens 
institutioner, organ eller byråer.

Artikel 5

Tillhandahållande av information till ombudsmannen

1. I denna artikel avses med tillhandahållande av information alla fysiska och elektroniska medel genom vilka 
ombudsmannen och hans eller hennes kansli ges tillgång till information, inbegripet handlingar, oavsett i vilken form.

2. Dessutom avses med säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter uppgifter eller material som placerats på en 
EU-säkerhetsskyddsklassificeringsnivå och vars obehöriga röjande skulle kunna åsamka unionens eller en eller flera av dess 
medlemsstaters väsentliga intressen skada i olika grad.

3. Med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel ska unionens institutioner, organ och byråer och 
medlemsstaternas behöriga myndigheter på begäran av ombudsmannen eller på eget initiativ och utan onödigt dröjsmål 
tillhandahålla ombudsmannen den information som han eller hon har begärt för en undersökning.

4. Ombudsmannen ska tillhandahållas säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter enligt följande principer och villkor:

a) Den unionsinstitution, det unionsorgan eller den unionsbyrå som tillhandahåller säkerhetsskyddsklassificerade 
EU-uppgifter måste ha slutfört sina relevanta interna förfaranden och, om upphovsmannen är en tredje part, måste den 
sistnämnda ha lämnat sitt skriftliga förhandsgodkännande.
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b) Behovsenlig behörighet måste ha fastställts för ombudsmannen.

c) Det måste säkerställas att tillgång till uppgifter på säkerhetsskyddsklassificeringsnivån CONFIDENTIEL UE/EU 
CONFIDENTIAL eller högre endast beviljas personer som har säkerhetsgodkännande upp till den relevanta säkerhets
skyddsklassificeringsnivån i enlighet med nationell rätt och som godkänts av den behöriga säkerhetsmyndigheten.

5. När det gäller tillhandahållande av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter ska den unionsinstitution, det 
unionsorgan eller den unionsbyrå som berörs bedöma om ombudsmannen effektivt har inrättat interna säkerhetsbe
stämmelser samt fysiska och procedurmässiga åtgärder för att skydda säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter. I detta 
syfte får ombudsmannen och en unionsinstitution, ett unionsorgan eller en unionsbyrå också ingå avtal om fastställande 
av en allmän ram för tillhandahållande av säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter.

6. I enlighet med punkterna 4 och 5 ska tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter ges i de lokaler som 
tillhör den unionsinstitution, det unionsorgan eller den unionsbyrå som berörs, såvida inte annat överenskommits med 
ombudsmannen.

7. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 3 får de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna vägra att 
tillhandahålla ombudsmannen information som omfattas av nationell rätt om skydd av säkerhetsskyddsklassificerade 
uppgifter eller av bestämmelser som hindrar att informationen lämnas ut.

Den berörda medlemsstaten får dock tillhandahålla sådan information till ombudsmannen på de villkor som fastställs av 
dess behöriga myndighet.

8. De unionsinstitutioner, unionsorgan eller unionsbyråer och de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som 
tillhandahåller säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter eller annan information som inte är tillgänglig för allmänheten 
ska de i förväg underrätta ombudsmannen om detta.

Ombudsmannen ska säkerställa att sådan information skyddas på adekvat sätt och får, särskilt, inte lämna ut den till 
klaganden eller till allmänheten utan förhandsgodkännande från unionsinstitutionen, unionsorganet eller unionsbyrån 
eller den behöriga myndigheten i den berörda medlemsstaten. När det gäller säkerhetsskyddsklassificerade EU-uppgifter 
ska godkännandet ges skriftligen.

9. De unionsinstitutioner, unionsorgan eller unionsbyråer som vägrar tillgång till säkerhetsskyddsklassificerade 
EU-uppgifter ska tillhandahålla ombudsmannen en skriftlig motivering med angivande av, som minimum, skälen till 
vägran.

10. Ombudsmannen ska bevara den information som avses i punkt 8 endast till dess att undersökningen har avslutats 
slutgiltigt.

Ombudsmannen får begära att en unionsinstitution, ett organ eller en byrå eller en medlemsstat bevarar sådan information 
under en period av minst fem år.

11. Om den begärda hjälpen inte lämnas får ombudsmannen underrätta Europaparlamentet, som ska agera i enlighet 
med detta.

Artikel 6

Allmänhetens tillgång till ombudsmannens handlingar

Ombudsmannen ska behandla allmänhetens begäranden om tillgång till handlingar, med undantag för sådana som erhållits 
i samband med en undersökning och som innehas av ombudsmannen under den tid den undersökningen pågår eller, efter 
det att den avslutats, i enlighet med de villkor och gränser som fastställs i förordning (EG) nr 1049/2001, kompletterad 
genom förordning (EG) nr 1367/2006.

Artikel 7

Hörande av tjänstemän och övriga anställda

1. Tjänstemän och övriga anställda vid unionens institutioner, organ och byråer ska på ombudsmannens begäran höras 
om sakförhållanden som rör en pågående undersökning av ombudsmannen.
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2. Dessa tjänstemän och övriga anställda ska yttra sig på sin institutions, sitt organs eller sin byrås vägnar. De ska 
fortsätta att vara bundna av de förpliktelser som följer av de för dem gällande föreskrifterna.

Artikel 8

Undersökningar i samband med visselblåsning

1. Ombudsmannen får genomföra en undersökning för att upptäcka fall av administrativa missförhållanden i 
behandlingen av information enligt definitionen i artikel 22a i tjänsteföreskrifterna som en tjänsteman eller annan anställd 
har lämnat till honom eller henne i enlighet med relevanta bestämmelser i tjänsteföreskrifterna.

2. I sådana fall ska tjänstemannen eller den anställde omfattas av det skydd som erbjuds genom tjänsteföreskrifterna i 
form av rätten att inte behandlas av institutionen, organet eller byrån på ett sätt som är till hans eller hennes nackdel till 
följd av att han eller hon lämnat informationen.

3. Ombudsmannen får också undersöka om det förekommit administrativa missförhållanden i hanteringen av sådana 
fall vid den unionsinstitution, det unionsorgan eller den unionsbyrå som berörs, också när det gäller skyddet av berörd 
tjänsteman eller annan anställd.

Artikel 9

Tystnadsplikt

1. Ombudsmannen och hans eller hennes personal får inte avslöja information eller handlingar som de får tillgång till i 
samband med en undersökning. Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 2 får de i synnerhet inte avslöja säkerhets
skyddsklassificerade EU-uppgifter eller interna handlingar från unionens institutioner, organ och byråer som 
tillhandahållits ombudsmannen eller handlingar som omfattas av unionsrättens tillämpningsområde vad gäller skydd av 
personuppgifter. De får inte heller avslöja information som skulle kunna skada klagandens eller någon annan berörd 
persons rättigheter.

2. Utan att det påverkar den allmänna skyldigheten för unionens alla institutioner, organ och byråer att rapportera till 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf), i enlighet med artikel 8 i Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU, Euratom) nr 883/2013 (7), ska ombudsmannen, om sakförhållanden som framkommit under en av ombudsmannens 
undersökningar kan utgöra eller ha samband med ett brott, rapportera detta till medlemsstaternas behöriga myndigheter 
och, i den mån ärendet omfattas av deras respektive behörighetsområde, till Europeiska åklagarmyndigheten, i enlighet 
med artikel 24 i rådets förordning (EU) 2017/1939 (8) och till Olaf.

3. Om det är lämpligt, och efter överenskommelse med Europeiska åklagarmyndigheten eller Olaf ska ombudsmannen 
även underrätta den unionsinstitution, det unionsorgan eller den unionsbyrå som har maktbefogenheter över den 
tjänsteman eller anställde som berörs, som får inleda lämpliga förfaranden.

Artikel 10

Samarbete med medlemsstaternas myndigheter och med unionens institutioner, organ och byråer

1. Om det är nödvändigt för ombudsmannens ämbetsutövning får ombudsmannen samarbeta med myndigheterna i 
medlemsstaterna, i enlighet med tillämplig nationell rätt och unionsrätt.

(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 11 september 2013 om utredningar som utförs av 
Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1).

(8) Rådets förordning (EU) 2017/1939 av den 12 oktober 2017 om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska 
åklagarmyndigheten (EUT L 283, 31.10.2017, s. 1).
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2. Inom ramen för sin ämbetsutövning får ombudsmannen också samarbeta med unionens övriga institutioner, organ 
och byråer, i synnerhet med dem som ansvarar för att främja och skydda de grundläggande rättigheterna. Ombudsmannen 
ska undvika överlappningar och dubbelarbete i förhållande till dessa unionsinstitutioners, unionsorgans eller unionsbyråers 
verksamhet.

3. Alla meddelanden till medlemsstaternas myndigheter med avseende på tillämpningen av denna förordning ska gå via 
medlemsstaternas ständiga representationer vid unionen, såvida inte den berörda ständiga representationen samtycker till 
att ombudsmannens kansli får kontakta myndigheterna i den berörda medlemsstaten direkt.

Artikel 11

Val av ombudsmannen

1. Ombudsmannen ska väljas, och kunna utses på nytt, i enlighet med artikel 228.2 i EUF-fördraget bland kandidater 
som väljs ut genom ett öppet förfarande.

2. Efter offentliggörandet i Europeiska unionens officiella tidning av begäran om nomineringar ska ombudsmannen utses 
bland personer som

— är unionsmedborgare,

— fullt ut äger medborgerliga och politiska rättigheter

— uppvisar alla erforderliga bevis för oavhängighet,

— uppfyller kraven för utövandet av det högsta domarämbetet i sitt land eller besitter en sådan erkänd kompetens och 
sådana erkända kvalifikationer som krävs för att utöva ombudsmannaämbetet, och

— inte har varit nationella regeringsmedlemmar eller ingått bland Europaparlamentets ledamöter, Europeiska rådets 
medlemmar eller Europeiska kommissionens ledamöter under de senaste två åren före offentliggörandet av begäran 
om nomineringar.

Artikel 12

Upphörande av ombudsmannens ämbetsutövning

1. Ombudsmannen ska upphöra att utföra sina uppgifter antingen vid slutet av sin ämbetsperiod eller vid frivillig 
avgång eller avsättning.

2. Ombudsmannen ska stanna i sitt ämbete till dess att en ny ombudsman har valts, utom vid avsättning.

3. Om ämbetet frånträds i förtid ska en ny ombudsman inom tre månader från den tidpunkt då ämbetet blev vakant 
väljas för den resterande delen av Europaparlamentets valperiod. Fram till dess att en ny ombudsman har valts ska den 
chefstjänsteman som avses i artikel 16.2 ansvara för de brådskande ärenden som faller inom ombudsmannens 
ämbetsutövning.

Artikel 13

Avsättning

Om Europaparlamentet avser att begära avsättning av ombudsmannen i enlighet med artikel 228.2 i EUF-fördraget ska det 
höra ombudsmannen innan en sådan begäran görs.

Artikel 14

Ombudsmannens ämbetsutövning

1. Vid utförandet av sina uppgifter ska ombudsmannen agera i enlighet med artikel 228.3 i EUF-fördraget. 
Ombudsmannen ska avhålla sig från alla handlingar som är oförenliga med de nämnda uppgifterna.
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2. Vid ämbetstillträdet ska ombudsmannen avge en högtidlig försäkran inför domstolen om att han eller hon ämnar 
utöva de uppgifter som avses i fördragen och i denna förordning med fullständig oavhängighet och opartiskhet och att han 
eller hon ämnar respektera de förpliktelser som följer av ämbetet under ämbetsperioden och efter dess utgång. Den 
högtidliga försäkran ska särskilt omfatta plikten att efter ämbetsperiodens utgång uppträda med integritet och omdöme 
när det gäller att acceptera vissa befattningar eller förmåner.

3. Under ombudsmannens ämbetsperiod får vederbörande inte åta sig någon annan politisk eller administrativ uppgift 
eller utöva någon annan verksamhet, oavsett om den är avlönad eller inte.

Artikel 15

Lön, privilegier och immunitet

1. Ombudsmannen ska ha samma ställning som en domare vid domstolen när det gäller lön, traktamenten och pension.

2. Artiklarna 11–14 och 17 i protokoll nr 7 om Europeiska unionens immunitet och privilegier, fogat till fördraget om 
Europeiska unionen, fördraget om Europeiska unionens funktionssätt och till fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen ska tillämpas på ombudsmannen samt tjänstemännen och övriga anställda vid ombudsmannens 
kansli.

Artikel 16

Ombudsmannens kansli

1. Ombudsmannen ska tilldelas en lämplig budget som är tillräcklig för att säkerställa ombudsmannens oberoende och 
utförandet av hans eller hennes uppgifter.

2. Ombudsmannen ska biträdas av ett kansli. Ombudsmannen ska utse kansliets chefstjänsteman.

3. Tjänstemännen och övriga anställda vid ombudsmannens kansli ska lyda under tjänsteföreskrifterna. Antalet 
tjänstemän i kansliet ska anpassas varje år som ett led i budgetprocessen.

4. När tjänstemän i unionen flyttas över till ombudsmannens kansli ska detta anses utgöra uppehållande av annan tjänst 
i tjänstens intresse i enlighet med artikel 37 första stycket a och artikel 38 i tjänsteföreskrifterna.

Artikel 17

Ombudsmannens säte

Ombudsmannens säte ska ha samma säte som Europaparlamentet enligt led a i den enda artikeln i protokoll nr 6.

Artikel 18

Genomförandebestämmelser

Ombudsmannen ska anta genomförandebestämmelser för denna förordning, efter samråd med Europaparlamentet, rådet 
och Europeiska kommissionen. Dessa ska vara förenliga med denna förordning och ska som minimum omfatta 
bestämmelser om

a) processuella rättigheter för klaganden och den unionsinstitution, det unionsorgan eller den unionsbyrå som berörs,

b) mottagande, behandling och avslutande av klagomål,

c) undersökningar på eget initiativ, och

d) uppföljningsundersökningar.
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Artikel 19

Slutbestämmelser

1. Beslut 94/262/EKSG, EG, Euratom ska upphöra att gälla.

2. Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella 
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdat i Bryssel den 24 juni 2021.

På Europaparlamentets vägnar
D.M. SASSOLI

Ordförande
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EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU, 
EURATOM) nr 1141/2014 

av den 22 oktober 2014 

om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser 

KAPITEL I 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

Artikel 1 

Syfte 

Denna förordning fastställer bestämmelser om stadgar för och finansie
ring av politiska partier på europeisk nivå (europeiska politiska partier) 
och politiska stiftelser på europeisk nivå (europeiska politiska stiftelser). 

Artikel 2 

Definitioner 

I denna förordning gäller följande definitioner: 

1. politiskt parti: en sammanslutning av medborgare 

— vilken eftersträvar politiska mål, och 

— vilken antingen erkänns av, eller har inrättats i enlighet med, 
rättsordningen i minst en medlemsstat. 

2. politisk allians: ett strukturerat samarbete mellan politiska partier 
och/eller medborgare. 

3. europeiskt politiskt parti: en politisk allians som eftersträvar poli
tiska mål och är registrerad hos myndigheten för europeiska poli
tiska partier och europeiska politiska stiftelser som inrättats enligt 
artikel 6, i enlighet med de villkor och förfaranden som anges i 
denna förordning. 

4. europeisk politisk stiftelse: en enhet som är formellt knuten till ett 
europeiskt politiskt parti, är registrerad hos myndigheten i enlighet 
med de villkor och förfaranden som anges i denna förordning, och 
som genom sin verksamhet, inom ramen för unionens mål och 
grundläggande värden, stöder och kompletterar det europeiska poli
tiska partiets målsättningar genom att utföra en eller flera av föl
jande uppgifter: 

a) Observera, analysera och bidra till debatten om politiska frågor 
på europeisk nivå och om den europeiska integrationen. 

b) Utveckla verksamhet kopplad till politiska frågor på europeisk 
nivå, såsom att organisera och understödja seminarier, utbild
ning, konferenser och studier om sådana frågor mellan relevanta 
intressenter, bland annat ungdomsorganisationer och andra fö
reträdare för det civila samhället. 

▼B
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c) Utveckla samarbete som främjar demokratin, även i tredjeländer. 

d) Fungera som en ram för att nationella politiska stiftelser, aka
demiker och andra berörda aktörer ska kunna arbeta tillsammans 
på europeisk nivå. 

5. regionalt parlament eller regional församling: organ vars ledamöter 
antingen valts i regionala val eller är politiskt ansvariga inför en 
folkvald församling. 

6. finansiering från Europeiska unionens allmänna budget: bidrag 
som beviljats i enlighet med del I, avdelning VI, eller stöd som 
beviljas i enlighet med del II, avdelning VIII, i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 ( 1 ) (budgetför
ordningen). 

7. donation: gåvor i kontanter eller in natura, tillhandahållande till ett 
pris under marknadsvärdet av varor, tjänster (inbegripet lån) eller 
arbeten samt alla övriga transaktioner som medför en ekonomisk 
fördel för ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse, med undantag för bidrag från medlemmar och vanlig po
litisk verksamhet som utförs på frivillig grund av enskilda personer. 

8. bidrag från medlemmar: betalningar i kontanter, inbegripet med
lemsavgifter, bidrag in natura eller tillhandahållande till ett pris 
under marknadsvärdet av varor, tjänster (inbegripet lån) eller arbe
ten samt alla övriga transaktioner som medför en ekonomisk fördel 
för ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse, 
när detta lämnas till det europeiska politiska partiet eller den euro
peiska politiska stiftelsen av en av dess medlemmar, med undantag 
för vanlig politisk verksamhet som utförs på frivillig grund av 
enskilda medlemmar. 

9. årsbudget: vid tillämpningen av artiklarna 20 och 27, den totala 
summan av utgifter för ett visst år enligt uppgifterna i årsbokslutet 
för det europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska 
politiska stiftelsen. 

▼M1 
10. nationell kontaktpunkt: person eller personer som har utsetts sär

skilt av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna för att utbyta 
information vid tillämpningen av denna förordning. 

▼B 
11. säte: den plats där det europeiska politiska partiet eller den euro

peiska politiska stiftelsen har sin centrala förvaltning. 

12. sammanfallande överträdelser: när två eller fler överträdelser begås 
som delar av samma olagliga handling. 

13. upprepad överträdelse: en överträdelse som begåtts inom fem år 
efter det att en sanktion ålagts dess gärningsman för samma typ av 
överträdelse. 

▼B 

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 966/2012 av den 
25 oktober 2012 om finansiella regler för unionens allmänna budget och om 
upphävande av rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 
(EUT L 298, 26.10.2012, s. 1).
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KAPITEL II 

STADGAR FÖR EUROPEISKA POLITISKA PARTIER OCH 
EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER 

Artikel 3 

Villkor för registrering 

1. En politisk allians får begära att bli registrerad som ett europeiskt 
politiskt parti om följande villkor är uppfyllda: 

a) Den har sitt stadgeenliga säte i någon av medlemsstaterna. 

b) ►M1 Dess medlemspartier företräds av, i minst en fjärdedel av 
medlemsstaterna, ledamöter av Europaparlamentet, nationella parla
ment, regionala parlament eller regionala församlingar, eller ◄ 

den eller dess ingående partier har i minst en fjärdedel av medlems
staterna erhållit minst 3 % av rösterna i var och en av dessa med
lemsstater i det senaste valet till Europaparlamentet. 

▼M1 
ba) Dess medlemspartier är inte medlemmar i ett annat europeiskt po

litiskt parti. 

▼B 
c) Den beaktar, i synnerhet i sitt program och sin verksamhet, unio

nens grundläggande värden enligt artikel 2 i EU-fördraget, det vill 
säga respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, 
rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rät
tigheter för personer som tillhör minoriteter. 

d) Den eller dess medlemmar har deltagit i eller uttryckt sin avsikt att 
delta i nästföljande val till Europaparlamentet. 

e) Den är inte vinstdrivande. 

2. En sökande organisation får begära att bli registrerad som en eu
ropeisk politisk stiftelse om följande villkor är uppfyllda: 

a) Den är knuten till ett europeiskt politiskt parti som registrerats i 
enlighet med de villkor och förfaranden som fastställs i denna för
ordning. 

b) Den har sitt stadgeenliga säte i någon av medlemsstaterna. 

c) Den beaktar, i synnerhet i sitt program och sin verksamhet, unionens 
grundläggande värden enligt artikel 2 i EU-fördraget, det vill säga 
respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rätts
staten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättighe
ter för personer som tillhör minoriteter. 

▼B
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d) Dess målsättningar kompletterar målsättningarna för det europeiska 
politiska parti till vilket den formellt är knuten. 

e) Dess styrande organ består av företrädare från minst en fjärdedel av 
medlemsstaterna. 

f) Den är inte vinstdrivande. 

3. Ett europeiskt politiskt parti får endast ha en europeisk politisk 
stiftelse formellt knuten till sig. Alla europeiska politiska partier och 
deras anknutna europeiska politiska stiftelser ska se till att deras respek
tive dagliga förvaltning, styrningsstruktur och ekonomiska förvaltning 
hålls åtskilda. 

Artikel 4 

Europeiska politiska partiers styrning 

1. Stadgarna för ett europeiskt politiskt parti ska följa tillämplig rätt i 
den medlemsstat där det har sitt säte och innehålla bestämmelser som 
reglerar åtminstone följande: 

a) Dess beteckning och logotyp, som tydligt måste kunna skiljas från 
redan befintliga europeiska politiska partiers och europeiska politiska 
stiftelsers beteckningar och logotyper. 

b) Adressen till sätet. 

c) Ett politiskt program som fastställer dess syften och målsättningar. 

d) En uppgift om att det inte är vinstdrivande, i enlighet med artikel 3.1 
e. 

e) I förekommande fall beteckningen på dess anknutna politiska stif
telse och en beskrivning av det formella förhållandet mellan dem. 

f) Dess administrativa och finansiella organisation och förfaranden, 
med angivande av i synnerhet de organ och enheter som har befo
genheter för administrativ, finansiell och juridisk representation samt 
bestämmelserna om upprättande, godkännande och granskning av 
årsredovisningen. 

g) Det interna förfarande som ska följas i fall av dess frivilliga upp
lösning som europeiskt politiskt parti. 

2. Stadgarna för ett europeiskt politiskt parti ska innehålla bestäm
melser om intern partiorganisation som reglerar åtminstone följande: 

a) Formerna för anslutning, avgång och uteslutning av dess medlem
mar, med en till stadgarna bifogad förteckning över medlemspartier
na. 

b) De rättigheter och skyldigheter som följer alla typer av medlemskap 
och de därmed förknippade rösträtterna. 

c) Dess styrande organs befogenheter, ansvarsområden och samman
sättning, med uppgift för vart och ett av dessa områden om kriteri
erna för urval av kandidater och formerna för utnämning och entle
digande av dem. 

▼B
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d) Dess interna beslutsgång, i synnerhet avseende omröstningsförfaran
den och krav på beslutsförhet. 

e) Dess förhållningssätt i fråga om öppenhet, i synnerhet avseende 
räkenskaper, redovisning och donationer samt skyddet av den per
sonliga integriteten och av personuppgifter. 

f) Det interna förfarandet för ändring av dess stadgar. 

3. Den medlemsstat där sätet är beläget får införa ytterligare krav i 
fråga om stadgarna, under förutsättning att dessa ytterligare krav inte är 
oförenliga med denna förordning. 

Artikel 5 

Europeiska politiska stiftelsers styrning 

1. Stadgarna för en europeisk politisk stiftelse ska följa tillämplig rätt 
i den medlemsstat där den har sitt säte och innehålla bestämmelser som 
reglerar åtminstone följande: 

a) Dess beteckning och logotyp, som tydligt måste kunna skiljas från 
redan befintliga europeiska politiska partiers och europeiska politiska 
stiftelsers beteckningar och logotyper. 

b) Adressen till sätet. 

c) En beskrivning av dess syfte och målsättningar, vilka ska vara för
enliga med de uppgifter som anges i artikel 2.4. 

d) En uppgift om att den inte är vinstdrivande, i enlighet med artikel 3.2 f. 

e) Beteckningen på det europeiska politiska parti till vilket den är direkt 
knuten och en beskrivning av det formella förhållandet mellan dem. 

f) En förteckning över dess organ, med uppgift för vart och ett om dess 
befogenheter, ansvarsområden och sammansättning, inklusive for
merna för utnämning och avsättning av ledamöter och styrelse i 
dessa organ. 

g) Dess administrativa och finansiella organisation och förfaranden, 
med angivande av i synnerhet de organ och kontor som har befo
genheter för administrativ, finansiell och juridisk representation samt 
bestämmelserna om upprättande, godkännande och granskning av 
årsredovisningen. 

h) Det interna förfarandet för ändring av dess stadgar. 

i) Det interna förfarande som ska följas i fall av dess frivilliga upp
lösning som europeisk politisk stiftelse. 

2. Den medlemsstat där sätet är beläget får införa ytterligare krav i 
fråga om stadgarna, under förutsättning att dessa ytterligare krav inte är 
oförenliga med denna förordning. 

▼B
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Artikel 6 

Myndighet för europeiska politiska partier och europeiska politiska 
stiftelser 

1. En myndighet för europeiska politiska partier och europeiska poli
tiska stiftelser (nedan kallad myndigheten) inrättas härmed med ansvar 
för registrering, kontroll och åläggande av sanktioner med avseende på 
sådana partier och stiftelser i enlighet med denna förordning. 

2. Myndigheten ska vara en juridisk person. Den ska vara oberoende 
och utföra sina uppgifter i fullständig överensstämmelse med denna 
förordning. 

Myndigheten ska besluta om registrering och avregistrering av euro
peiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser i enlighet 
med de förfaranden och villkor som anges i denna förordning. Myndig
heten ska dessutom regelbundet kontrollera att de villkor för registre
ringen som anges i artikel 3 och de bestämmelser om styrning som 
anges i enlighet med artikel 4.1 a, b och d–f samt artikel 5.1 a–e och g 
fortsättningsvis är uppfyllda av de registrerade europeiska politiska par
tierna och de europeiska politiska stiftelserna. 

I sina beslut ska myndigheten ta full hänsyn till den grundläggande 
rätten till föreningsfrihet och behovet att säkerställa mångfalden av poli
tiska partier i Europa. 

Myndigheten ska företrädas av sin direktör, som ska fatta alla beslut för 
myndighetens räkning. 

3. Myndighetens direktör ska utses för en femårig mandatperiod som 
inte kan förlängas, av Europaparlamentet, rådet och kommissionen (ge
mensamt kallade tillsättningsmyndigheten) i samförstånd, på grundval 
av förslag från en urvalskommitté bestående av de tre institutionernas 
generalsekreterare efter en öppen ansökningsomgång. 

Myndighetens direktör ska väljas ut på grundval av sina personliga och 
yrkesmässiga kvalifikationer. Han eller hon får inte vara ledamot av 
Europaparlamentet, inneha ett politiskt mandat eller vara anställd eller 
ha varit anställd av ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk po
litisk stiftelse. Den valda direktören får inte ha en intressekonflikt mel
lan sitt uppdrag som direktör och andra offentliga uppdrag, särskilt vad 
avser tillämpningen av bestämmelserna i denna förordning. 

En vakans orsakad av uppsägning, pensionering, entledigande eller 
dödsfall ska fyllas i enlighet med samma förfarande. 

Vid normal nytillsättning eller frivillig uppsägning ska direktören fort
sätta sitt arbete tills en ersättare har påbörjat sitt uppdrag. 

Om myndighetens direktör inte längre uppfyller kraven för att kunna 
utföra sitt uppdrag får han eller hon entledigas av minst två av de tre 
institutioner som avses i första stycket, i samförstånd och på grundval 
av en rapport som sammanställts av den urvalskommitté som avses i 
första stycket, på eget initiativ eller på begäran av någon av de tre 
institutionerna. 

▼B
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Myndighetens direktör ska ha en oberoende ställning i utförandet av sitt 
uppdrag. När direktören agerar på myndighetens vägnar får han eller 
hon varken begära eller ta emot instruktioner från någon institution eller 
regering eller något annat organ eller kontor eller byrå. Myndighetens 
direktör ska avstå från alla handlingar som är oförenliga med hans eller 
hennes uppdrag. 

Europaparlamentet, rådet och kommissionen ska gemensamt, med av
seende på direktören, utöva de befogenheter som tillkommer tillsätt
ningsmyndigheten enligt tjänsteföreskrifterna för tjänstemän (och an
ställningsvillkoren för övriga anställda i unionen), som fastställs i rådets 
förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 ( 1 ). Utan att det påverkar 
beslut om utnämning och entledigande får de tre institutionerna komma 
överens om att delegera utövandet av en del av eller samtliga de åter
stående befogenheter som tillkommer tillsättningsmyndigheten till en av 
dem. 

Tillsättningsmyndigheten får tilldela direktören andra uppgifter, under 
förutsättning att uppgifterna inte är oförenliga med det arbete som följer 
av hans eller hennes uppdrag som direktör för myndigheten och inte 
riskerar att skapa intressekonflikter eller äventyra direktörens fullstän
diga oberoende. 

4. Myndigheten ska fysiskt vara lokaliserad i Europaparlamentet, 
som ska förse myndigheten med de kontor och det administrativa stöd 
som den behöver. 

▼M2 
5. Myndighetens direktör ska bistås av personal i förhållande till 
vilken direktören ska utöva de befogenheter som enligt tjänsteföreskrif
terna för tjänstemän i Europeiska unionen och anställningsvillkoren för 
övriga anställda i unionen, som fastställs i rådets förordning (EEG, 
Euratom, EKSG) nr 259/68, tillkommer tillsättningsmyndigheten och 
den myndighet som är behörig att sluta anställningsavtal för övriga 
anställda (nedan kallade tillsättningsmyndighetens befogenheter). Myn
digheten får på alla områden av sitt arbete använda sig av andra ut
stationerade nationella experter eller annan personal som inte är anställd 
av myndigheten. 

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän och anställningsvillkoren för övriga 
anställda i Europeiska unionen samt de bestämmelser som antagits ge
mensamt av unionens institutioner för tillämpningen av tjänsteföreskrif
terna och anställningsvillkoren ska gälla för myndighetens personal. 

Valet av personal får inte kunna leda till en intressekonflikt mellan dess 
uppdrag vid myndigheten och andra officiella uppdrag, och personalen 
ska avstå från varje handling som är oförenlig med dess uppdrag. 

▼B 
6. Myndigheten ska ingå avtal med Europaparlamentet och vid behov 
andra institutioner om de administrativa arrangemang som krävs för att 
möjliggöra fullgörandet av dess uppdrag, särskilt avtal om personal, 
tjänster och stöd som tillhandahålls enligt punkterna 4, 5 och 8. 

▼B 

( 1 ) Rådets förordning (EEG, Euratom, EKSG) nr 259/68 av den 29 februari 1968 
om fastställande av tjänsteföreskrifter för tjänstemännen i Europeiska gemen
skaperna och anställningsvillkor för övriga anställda i dessa gemenskaper 
samt om införande av särskilda tillfälliga åtgärder beträffande kommissionens 
tjänstemän (EGT L 56, 4.3.1968, s. 1).
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7. Anslagen för myndighetens utgifter ska tillhandahållas enligt en 
separat avdelning i Europaparlamentets avsnitt i Europeiska unionens 
allmänna budget. Anslagen ska vara tillräckliga för att säkerställa myn
dighetens fullständiga och oberoende funktion. Ett utkast till budgetplan 
för myndigheten ska lämnas in till Europaparlamentet av direktören och 
offentliggöras. Europaparlamentet ska delegera uppdraget som utanord
nare med avseende på dessa anslag till myndighetens direktör. 

8. Rådets förordning nr 1 ( 1 ) ska gälla för myndigheten. 

De översättningar som krävs för myndighetens verksamhet och regist
rets funktion ska utföras av Översättningscentrum för Europeiska unio
nens organ. 

9. Myndigheten och Europaparlamentets utanordnare ska utbyta all 
information som är nödvändig för att fullgöra sina respektive skyldig
heter enligt denna förordning. 

10. Direktören ska varje år överlämna en rapport till Europaparla
mentet, rådet och kommissionen om myndighetens verksamhet. 

11. Europeiska unionens domstol ska granska lagenligheten i myn
dighetens beslut i enlighet med artikel 263 i EUF-fördraget och ska vara 
behörig att avgöra tvister om skadestånd för skador som vållats av 
myndigheten, i enlighet med artiklarna 268 och 340 i EUF-fördraget. 
Om myndigheten inte fattar ett beslut när den är skyldig att göra detta 
enligt denna förordning får talan om underlåtenhet väckas vid Euro
peiska unionens domstol i enlighet med artikel 265 i EUF-fördraget. 

Artikel 7 

Register över europeiska politiska partier och europeiska politiska 
stiftelser 

1. Myndigheten ska upprätta och föra ett register över europeiska 
politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Information från re
gistret ska vara tillgänglig via internet i enlighet med artikel 32. 

2. I syfte att säkerställa att registret fungerar väl ska kommissionen 
ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 36 och 
inom ramen för de gällande bestämmelserna i denna förordning beträf
fande 

a) de uppgifter och styrkande handlingar som innehas av myndigheten 
för vilka registret ska vara det behöriga registret, vilket inbegriper 
stadgarna för ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse, övriga handlingar som lämnats in vid ansökan om registre
ring i enlighet med artikel 8.2, eventuella handlingar som tas emot 
från de medlemsstater där sätet är beläget enligt vad som avses i 
artikel 15.2 samt uppgifter om identiteten för de personer som är 
ledamöter i organ eller innehar tjänster med befogenheter för ad
ministrativ, finansiell och juridisk representation, enligt vad som 
avses i artiklarna 4.1 f och 5.1 g, och 

▼B 

( 1 ) Rådets förordning nr 1 av den 15 april 1958 om vilka språk som skall 
användas i Europeiska ekonomiska gemenskapen (EGT 17, 6.10.1958, 
s. 385/58).
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b) det material från registret som avses i led a i denna punkt för vilket 
registret ska vara behörigt att intyga lagenlighet som fastställts av 
myndigheten i enlighet med sin behörighet enligt denna förordning; 
myndigheten ska inte vara behörig att kontrollera huruvida ett eu
ropeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse uppfyller 
eventuella skyldigheter eller krav som åläggs partiet eller stiftelsen i 
fråga av den medlemsstat där sätet är beläget i enlighet med artik
larna 4, 5 och 14.2 och som tillkommer utöver de skyldigheter och 
krav som fastställs i denna förordning. 

3. Kommissionen ska genom genomförandeakter närmare fastställa 
det system med registreringsnummer som ska tillämpas på registret 
och de standardutdrag ur registret som på begäran ska göras tillgängliga 
för tredje parter, inbegripet innehållet i skrivelser och handlingar. Så
dana utdrag får inte innehålla personuppgifter förutom identiteten för de 
personer som är ledamöter i organ eller innehar tjänster med befogen
heter för administrativ, finansiell och juridisk representation, enligt vad 
som avses i artiklarna 4.1 f och 5.1 g. Sådana genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 37. 

Artikel 8 

Ansökan om registrering 

1. En ansökan om registrering ska lämnas in till myndigheten. En 
ansökan om registrering som europeisk politisk stiftelse ska lämnas in 
endast genom det europeiska politiska parti till vilket sökanden formellt 
är knuten. 

2. Ansökan ska åtföljas av följande handlingar: 

a) Handlingar som styrker att sökanden uppfyller villkoren i artikel 3, 
inklusive en standardiserad formell förklaring i det formulär som 
anges i bilagan. 

b) Partiets eller stiftelsens stadgar, med de bestämmelser som krävs 
enligt artiklarna 4 och 5, inklusive de relevanta bilagorna och, i 
förekommande fall, uppgiften om den medlemsstat där sätet är be
läget enligt vad som avses i artikel 15.2. 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i en
lighet med artikel 36 inom ramen för de gällande bestämmelserna i 
denna förordning 

a) i syfte att identifiera eventuella kompletterande uppgifter eller styr
kande handlingar enligt punkt 2 som är nödvändiga för att myndig
heten ska kunna uppfylla sina skyldigheter enligt denna förordning 
när det gäller driften av registret, och 

b) i syfte att ändra den standardiserade formella förklaringen i bilagan i 
fråga om de uppgifter som ska fyllas i av den sökande om detta är 
nödvändigt, för att se till att det finns tillräckliga uppgifter om under
tecknarna, deras mandat och det europeiska politiska parti eller den 
europeiska politiska stiftelse som de har fått mandat att företräda i 
samband med förklaringen. 

▼B

F4_Förordning om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

- 278 -- 278 -



 

02014R1141 — SV — 27.03.2019 — 002.001 — 11 

4. Handlingar som lämnats in till myndigheten som en del av ansö
kan ska offentliggöras omedelbart på den webbplats som avses i arti
kel 32. 

Artikel 9 

Myndighetens prövning av ansökan och beslut 

1. Ansökan ska prövas av myndigheten i syfte att fastställa om sö
kanden uppfyller villkoren för registrering enligt artikel 3 och om stad
garna innehåller de bestämmelser som föreskrivs i artiklarna 4 och 5. 

2. Myndigheten ska anta ett beslut om att registrera sökanden, såvida 
den inte kommer fram till att sökanden inte uppfyller villkoren för 
registrering enligt artikel 3 eller att stadgarna inte innehåller de bestäm
melser som föreskrivs i artiklarna 4 och 5. 

Myndigheten ska offentliggöra sitt beslut att registrera sökanden inom 
en månad efter mottagandet av ansökan om registrering, eller, om för
farandena enligt artikel 15.4 är tillämpliga, inom fyra månader efter 
mottagandet av ansökan om registrering. 

Om en ansökan är ofullständig ska myndigheten utan dröjsmål uppmana 
sökanden att lämna in alla ytterligare efterfrågade uppgifter. Den tids
frist som anges i andra stycket ska börja löpa först från den dag då en 
fullständig ansökan har mottagits av myndigheten. 

3. Den standardiserade formella förklaring som avses i artikel 8.2 a 
ska anses vara tillräcklig för att myndigheten ska kunna fastställa att 
sökanden uppfyller de villkor som anges i artikel 3.1 c eller artikel 3.2 
c, beroende på vilken bestämmelse som är tillämplig. 

4. Ett beslut av myndigheten att registrera en sökande ska offentlig
göras i Europeiska unionens officiella tidning tillsammans med det be
rörda partiets eller den berörda stiftelsens stadgar. Ett beslut att inte 
registrera en sökande ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella 
tidning tillsammans med en utförlig redogörelse för skälen till avslaget. 

5. Eventuella ändringar i de handlingar eller stadgar som inlämnats i 
samband med en registreringsansökan i enlighet med artikel 8.2 ska 
anmälas till myndigheten, som ska uppdatera registreringen i enlighet 
med de förfaranden som anges i tillämpliga delar av artikel 15.2 och 
15.4. 

6. En uppdaterad förteckning över det europeiska politiska partiets 
medlemspartier, i bilaga till partiets stadgar i enlighet med artikel 4.2, 
ska översändas till myndigheten varje år. Förändringar som kan leda till 
att det europeiska politiska partiet inte längre uppfyller kravet i arti
kel 3.1 b ska anmälas till myndigheten inom fyra veckor efter det att de 
inträffade. 

▼B
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Artikel 10 

Kontroll av uppfyllande av villkoren och kraven för registrering 

1. Utan att det påverkar tillämpningen av det förfarande som anges i 
punkt 3 ska myndigheten regelbundet kontrollera att de villkor för 
registrering som anges i artikel 3 och de bestämmelser om styrning 
som anges i artiklarna 4.1 a, b och d–f och 5.1 a–e och g fortsättnings
vis är uppfyllda av de registrerade europeiska politiska partierna och de 
europeiska politiska stiftelserna. 

2. Om myndigheten finner att något av de villkor för registrering 
eller någon av de bestämmelser om styrning som avses i punkt 1, 
med undantag för villkoren i artikel 3.1 c och 3.2 c, inte längre följs, 
ska den underrätta det berörda europeiska politiska partiet eller den 
berörda europeiska politiska stiftelsen. 

3. ►M1 Europaparlamentet, som agerar på eget initiativ eller på en 
motiverad begäran från en grupp medborgare som ingetts i enlighet med 
de gällande bestämmelserna i parlamentets arbetsordning, eller rådet 
eller kommissionen får lämna in en begäran till myndigheten om en 
kontroll av att ett särskilt europeiskt politiskt parti eller en särskild 
europeisk politisk stiftelse uppfyller villkoren som föreskrivs i arti
kel 3.1 c och 3.2 c. I sådana fall och i de fall som avses i artikel 16.3 
a ska myndigheten begära att den kommitté bestående av oavhängiga 
framstående personer som inrättas genom artikel 11 yttrar sig i ärendet. 
Kommittén ska avge ett yttrande inom två månader. ◄ 

Om myndigheten får kännedom om omständigheter som kan ge upphov 
till tvivel om huruvida ett särskilt europeiskt politiskt parti eller en 
särskild europeisk politisk stiftelse uppfyller villkoren i artikel 3.1 c 
och 3.2 c, ska den informera Europaparlamentet, rådet och kommissio
nen så att någon av dem kan lämna in en begäran om kontroll enligt vad 
som avses i första stycket. Utan att det påverkar tillämpningen av första 
stycket ska Europaparlamentet, rådet och kommissionen meddela sin 
avsikt inom två månader efter att ha fått denna information. 

▼M2 
De förfaranden som föreskrivs i första och andra styckena ska inte 
inledas om mindre än två månader återstår före valet till Europaparla
mentet. Denna tidsbegränsning ska inte tillämpas när det gäller det 
förfarande som anges i artikel 10a. 

▼B 
Med beaktande av kommitténs yttrande ska myndigheten besluta om det 
berörda europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska poli
tiska stiftelsen ska avregistreras. Myndighetens beslut ska motiveras i 
vederbörlig ordning. 

Ett beslut av myndigheten att avregistrera på grund av bristande upp
fyllelse av de villkor som anges i artikel 3.1 c eller 3.2 c får antas endast i 
fall av uppenbar och allvarlig överträdelse av dessa villkor. Beslutet ska 
bli föremål för det förfarande som anges i punkt 4. 

▼B
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4. Ett beslut av myndigheten att avregistrera ett europeiskt politiskt 
parti eller en europeisk politisk stiftelse på grund av en uppenbar och 
allvarlig överträdelse med avseende på uppfyllandet av villkoren i ar
tikel 3.1 c eller 3.2 c ska meddelas till Europaparlamentet och rådet. 
Beslutet ska träda i kraft endast om Europaparlamentet och rådet inte 
har gjort någon invändning mot det inom en period av tre månader från 
den dag då beslutet meddelades till Europaparlamentet och rådet, eller 
om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, 
har underrättat myndigheten om att de inte kommer att invända. Om 
Europaparlamentet och rådet har en invändning ska det europeiska poli
tiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen kvarstå i registret. 

Europaparlamentet och rådet får komma med invändningar mot beslutet 
endast av skäl som rör bedömningen av uppfyllandet av de villkor för 
registrering som avses i artikel 3.1 c och 3.2 c. 

Det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska 
politiska stiftelsen ska underrättas om att invändningar gjorts mot myn
dighetens beslut att avregistrera partiet eller stiftelsen. 

Europaparlamentet och rådet ska anta en ståndpunkt i enlighet med sina 
respektive regler för beslutsfattande som fastställts i enlighet med för
dragen. Eventuella invändningar ska vara vederbörligen motiverade och 
ska offentliggöras. 

5. Ett beslut av myndigheten att avregistrera ett europeiskt politiskt 
parti eller en europeisk politisk stiftelse mot vilket invändningar inte har 
gjorts i enlighet med det förfarande som anges i punkt 4 ska offentlig
göras i Europeiska unionens officiella tidning, tillsammans med en ut
förlig redogörelse för skälen till avregistreringen, och beslutet ska träda i 
kraft tre månader efter dagen för offentliggörandet. 

6. En europeisk politisk stiftelse ska automatiskt fråntas sin ställning 
som sådan om det europeiska politiska parti till vilket stiftelsen är 
knuten avlägsnas ur registret. 

▼M2 

Artikel 10a 

Kontrollförfarande avseende överträdelser av reglerna om skydd av 
personuppgifter 

1. Ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse får 
inte avsiktligt påverka eller försöka påverka resultaten av val till Euro
paparlamentet genom att utnyttja en överträdelse, från en fysisk eller 
juridisk persons sida, av de gällande reglerna om skydd av 
personuppgifter. 

▼B
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2. Om myndigheten får information om att en nationell tillsynsmyn
dighet i den mening som avses i artikel 4.21 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2016/679 ( 1 ) har fattat ett beslut där det kon
stateras att en fysisk eller juridisk person har överträtt gällande regler 
om skydd av personuppgifter och det av beslutet i fråga framgår, eller 
det finns andra rimliga skäl att anta, att överträdelsen är kopplad till den 
politiska verksamhet som bedrivs av ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse i samband med val till Europaparlamentet, 
ska myndigheten överlämna ärendet till den kommitté bestående av 
oavhängiga framstående personer som inrättas genom artikel 11 i den 
här förordningen. Myndigheten får vid behov samarbeta med den be
rörda nationella tillsynsmyndigheten. 

3. Den kommitté som avses i punkt 2 ska avge ett yttrande om 
huruvida det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda euro
peiska politiska stiftelsen avsiktligt har påverkat eller försökt påverka 
resultaten av val till Europaparlamentet genom att utnyttja denna över
trädelse. Myndigheten ska begära yttrandet utan dröjsmål och senast en 
månad efter att ha fått information om den nationella tillsynsmyndighe
tens beslut. Myndigheten ska fastställa en kort, rimlig frist för kommit
tén att avge sitt yttrande. Kommittén ska respektera den fristen. 

4. Med beaktande av kommitténs yttrande ska myndigheten besluta, i 
enlighet med artikel 27.2 a vii, huruvida man ska utdöma ekonomiska 
sanktioner mot det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda 
europeiska politiska stiftelsen. Myndighetens beslut ska vara vederbör
ligen motiverat, särskilt med avseende på kommitténs yttrande, och ska 
offentliggöras utan dröjsmål. 

5. Det förfarande som anges i denna artikel påverkar inte det för
farande som anges i artikel 10. 

▼B 

Artikel 11 

Kommitté bestående av oavhängiga framstående personer 

1. En kommitté bestående av oavhängiga framstående personer in
rättas härmed. Den ska ha sex ledamöter, varav Europaparlamentet, 
rådet och kommission ska utse två ledamöter vardera. Kommitténs le
damöter ska väljas ut på grundval av sina personliga och yrkesmässiga 
kvalifikationer. De får varken vara ledamöter av Europaparlamentet, 
rådet eller kommissionen eller inneha politiska mandat eller vara tjäns
temän eller övriga anställda i Europeiska unionen eller vara eller ha 
varit anställda av ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse. 

Kommitténs ledamöter ska fullgöra sitt uppdrag på ett oberoende sätt. 
De får varken begära eller ta emot instruktioner från någon institution 
eller regering eller något annat organ eller kontor eller byrå, och de ska 
avstå från alla handlingar som är oförenliga med deras uppdrag. 

▼M2 

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av person
uppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av 
direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, 
s. 1).

F4_Förordning om stadgar för och finansiering av europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser

- 282 -- 282 -



 

02014R1141 — SV — 27.03.2019 — 002.001 — 15 

Kommittén ska förnyas inom sex månader efter det att Europaparlamen
tets första sammanträdesperiod efter valet till Europaparlamentet avslu
tats. Ledamöternas mandat får inte förnyas. 

2. Kommittén ska själv anta sin arbetsordning. Kommitténs ordfö
rande ska väljas av ledamöterna bland dem själva i enlighet med denna 
arbetsordning. Kommitténs sekretariat och finansiering ska tillhandahål
las av Europaparlamentet. Kommitténs sekretariat ska arbeta uteslutande 
under kommitténs överinseende. 

3. ►M2 På begäran av myndigheten ska kommittén avge ett ytt
rande över 

a) varje uppenbart och allvarligt åsidosättande av unionens grundläg
gande värden som ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk 
politisk stiftelse kan ha gjort sig skyldig till, i enlighet med vad 
som avses i artikel 3.1 c och 3.2 c, 

b) huruvida ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stif
telse avsiktligt har påverkat eller försökt påverka resultaten av val till 
Europaparlamentet genom att utnyttja en överträdelse av de gällande 
reglerna om skydd av personuppgifter. 

I de fall som avses i leden a och b i första stycket får kommittén begära 
in alla relevanta handlingar eller bevis från myndigheten, Europaparla
mentet, det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda euro
peiska politiska stiftelsen, andra politiska partier, politiska stiftelser eller 
andra aktörer, och får begära att höra deras företrädare. I det fall som 
avses i led b i första stycket ska den nationella tillsynsmyndighet som 
avses i artikel 10a samarbeta med kommittén i enlighet med tillämplig 
rätt. ◄ 

I sina yttranden ska kommittén ta full hänsyn till den grundläggande 
rätten till föreningsfrihet och behovet att säkerställa mångfalden av poli
tiska partier i Europa. 

Kommitténs yttranden ska offentliggöras utan dröjsmål. 

KAPITEL III 

RÄTTSLIG STÄLLNING FÖR EUROPEISKA POLITISKA PARTIER 
OCH EUROPEISKA POLITISKA STIFTELSER 

Artikel 12 

Juridisk person 

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ska vara 
europeiska juridiska personer. 

Artikel 13 

Juridiskt erkännande och rättskapacitet 

Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ska åt
njuta juridiskt erkännande och ha rättskapacitet i alla medlemsstater. 

▼B
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Artikel 14 

Tillämplig rätt 

1. Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ska 
lyda under denna förordning. 

2. För frågor som inte regleras i denna förordning eller, om frågorna 
endast delvis regleras här, ska europeiska politiska partier och euro
peiska politiska stiftelser, i de aspekter som inte regleras i denna för
ordning, lyda under de tillämpliga bestämmelserna i den nationella lags
tiftningen i den medlemsstat där de har sina respektive säten. 

Europeiska politiska partiers och europeiska politiska stiftelsers verk
samhet i andra medlemsstater ska lyda under gällande nationell lags
tiftning i dessa medlemsstater. 

3. För frågor som inte regleras i denna förordning eller i de till
lämpliga bestämmelser som avses i punkt 2 eller, om frågorna endast 
delvis regleras i dessa, ska de europeiska politiska partierna och euro
peiska politiska stiftelserna, i de aspekter som inte regleras där, lyda 
under bestämmelserna i sina respektive stadgar. 

Artikel 15 

Förvärvande av status som europeisk juridisk person 

1. Ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse ska 
få status som europeisk juridisk person den dag då myndighetens beslut 
att registrera partiet eller stiftelsen i enlighet med artikel 9 offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning. 

2. Om den medlemsstat i vilken en sökande har sitt säte så kräver, 
ska en ansökan om registrering som europeiskt politiskt parti eller eu
ropeisk politisk stiftelse som lämnats in i enlighet med artikel 8 åtföljas 
av ett meddelande, utfärdat av den medlemsstaten, i vilket intygas att 
sökanden uppfyller alla gällande nationella krav för ansökan och att 
dess stadgar är förenliga med tillämplig lagstiftning enligt vad som 
avses i artikel 14.2 första stycket. 

3. Om sökanden har status som juridisk person i enlighet med en 
medlemsstats lagstiftning ska förvärvandet av status som europeisk juri
disk person av den medlemsstaten betraktas som en omvandling av 
statusen som nationell juridisk person till en ny status som europeisk 
juridisk person. Den senare ska fullt ut behålla redan befintliga rättig
heter och skyldigheter som innehades av det tidigare nationella rätts
subjektet, som ska upphöra att existera. Den berörda medlemsstaten ska 
inte tillämpa oöverkomliga villkor för en sådan omvandling. Sökanden 
ska behålla sitt säte i den berörda medlemsstaten till dess att ett beslut i 
enlighet med artikel 9 har offentliggjorts. 

4. Om den medlemsstat i vilken sökanden har sitt säte så kräver, ska 
myndigheten fastställa den dag för offentliggörande som avses i punkt 1 
först efter samråd med den medlemsstaten. 

▼B
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Artikel 16 

Upphävande av status som europeisk juridisk person 

1. Ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse ska 
förlora sin status som europeisk juridisk person efter det att ett beslut av 
myndigheten att stryka partiet eller stiftelsen ur registret offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning. Beslutet ska träda i kraft tre 
månader efter detta offentliggörande, såvida inte det berörda europeiska 
politiska partiet eller den berörda europeiska politiska stiftelsen begär en 
kortare period. 

2. Ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse ska 
strykas ur registret genom ett beslut av myndigheten 

a) som en följd av ett beslut som antagits i enlighet med arti
kel 10.2–10.5, 

b) under de omständigheter som anges i artikel 10.6, 

c) på begäran av det berörda europeiska politiska partiet eller den be
rörda europeiska politiska stiftelsen, eller 

d) i de fall som avses i punkt 3 första stycket b i den här artikeln. 

3. Om ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse 
allvarligt har underlåtit att fullgöra gällande skyldigheter enligt tillämp
lig nationell lagstiftning i enlighet med artikel 14.2 första stycket, får 
den medlemsstat där sätet är beläget rikta en vederbörligen motiverad 
begäran om avregistrering till myndigheten; i denna begäran måste de 
olagliga handlingarna och de specifika nationella krav som inte har 
uppfyllts anges exakt och uttömmande. I sådana fall ska myndigheten 

a) i frågor som uteslutande eller till större delen rör faktorer som på
verkar respekten för unionens grundläggande värden enligt artikel 2 i 
EU-fördraget: inleda ett kontrollförfarande i enlighet med artikel 10.3; 
artikel 10.4, 10.5 och 10.6 ska också tillämpas, 

b) för övriga ärenden, och om en motiverad begäran av den berörda 
medlemsstaten bekräftar att alla nationella rättsmedel uttömts: besluta 
att stryka det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda 
europeiska politiska stiftelsen ur registret. 

Om ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse all
varligt har brustit i fullgörandet av gällande skyldigheter enligt den 
nationella lagstiftning som är tillämplig enligt artikel 14.2 andra stycket, 
och om frågan uteslutande eller till större delen rör faktorer som på
verkar respekten för unionens grundläggande värden enligt artikel 2 i 
EU-fördraget, får den berörda medlemsstaten rikta en begäran till myn
digheten i enlighet med bestämmelserna i första stycket i denna punkt. 
Myndigheten ska gå vidare i enlighet med led a i första stycket i denna 
punkt. 

I samtliga fall ska myndigheten agera utan onödigt dröjsmål. Myndig
heten ska underrätta den medlemsstat och det europeiska politiska parti 
eller den europeiska politiska stiftelse som berörs om uppföljningen av 
en motiverad begäran om avregistrering. 

▼B
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4. Myndigheten ska fastställa dagen för det offentliggörande som 
avses i punkt 1 efter att ha samrått med den medlemsstat där det euro
peiska politiska partiet eller den europeiska politiska stiftelsen har sitt 
säte. 

5. Om det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda euro
peiska politiska stiftelsen får status som juridisk person enligt den na
tionella lagstiftningen i den medlemsstat där sätet är beläget, ska detta 
av den medlemsstaten betraktas som en omvandling av statusen som 
europeisk juridisk person till en status som nationell juridisk person som 
fullt ut behåller redan befintliga rättigheter och skyldigheter som inne
hades av det tidigare europeiska rättssubjektet. Den berörda medlems
staten ska inte tillämpa prohibitiva villkor för en sådan omvandling. 

6. Om det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska 
stiftelsen inte förvärvar status som juridisk person i enlighet med lags
tiftningen i den medlemsstat där sätet är beläget, ska partiet eller stif
telsen avvecklas i enlighet med tillämplig lagstiftning i den medlems
staten. Den berörda medlemsstaten får kräva att en sådan avveckling ska 
föregås av att det berörda partiet eller den berörda stiftelsen förvärvar 
status som nationell juridisk person i enlighet med punkt 5. 

7. I alla situationer som avses i punkterna 5 och 6 ska den berörda 
medlemsstaten se till att villkoret om avsaknad av vinstsyfte i artikel 3 
är helt uppfyllt. Myndigheten och Europaparlamentets utanordnare kan 
enas om arrangemang med den berörda medlemsstaten för upphävande 
av status som europeisk juridisk person, i synnerhet för att se till att alla 
medel från Europeiska unionens allmänna budget återbetalas och ekono
miska sanktioner som ålagts i enlighet med artikel 27 betalas in. 

KAPITEL IV 

FINANSIERINGSBESTÄMMELSER 

Artikel 17 

Finansieringsvillkor 

1. Ett europeiskt politiskt parti som registrerats i enlighet med de 
villkor och förfaranden som anges i denna förordning, som har minst 
en företrädare bland Europaparlamentets ledamöter och som inte befin
ner sig i någon av de situationer som leder till uteslutning enligt arti
kel 106.1 i budgetförordningen får ansöka om finansiering från Euro
peiska unionens allmänna budget i enlighet med de villkor och krav 
som offentliggjorts av Europaparlamentets utanordnare vid ansöknings
omgången för bidraget. 

2. En europeisk politisk stiftelse som är knuten till ett europeiskt 
politiskt parti med rätt att ansöka om finansiering enligt punkt 1, som 
registrerats i enlighet med de villkor och förfaranden som anges i denna 
förordning och som inte befinner sig i någon av de situationer som leder 
till uteslutning enligt artikel 106.1 i budgetförordningen får ansöka om 
finansiering från Europeiska unionens allmänna budget i enlighet med 
de villkor och krav som offentliggjorts av Europaparlamentets utanord
nare vid ansökningsomgången. 

▼B
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3. Vid bedömning av rätten till finansiering från Europeiska unionens 
allmänna budget i enlighet med punkt 1 i denna artikel och artikel 3.1 b, 
och vid tillämpningen av artikel 19.1, ska en ledamot av Europaparla
mentet anses vara medlem av endast ett europeiskt politiskt parti, som i 
förekommande fall ska vara det parti till vilket ledamotens nationella 
eller regionala politiska parti var knutet på den sista dagen för ansökan 
om finansiering. 

▼M1 
4. Stöd eller bidrag från Europeiska unionens allmänna budget får 
inte överstiga 90 % av de årliga ersättningsgilla kostnaderna i ett eu
ropeiskt politiskt partis budget och 95 % av en europeisk politisk stif
telses bidragsberättigande kostnader. Europeiska politiska partier får an
vända outnyttjade delar av tilldelade unionsmedel för att täcka ersätt
ningsgilla kostnader under budgetåret efter det att medlen tilldelades. Be
lopp som inte utnyttjats efter det budgetåret ska återkrävas i enlighet 
med budgetförordningen. 

▼B 
5. Inom de gränser som fastställs i artiklarna 21 och 22 ska de kost
nader som kan ersättas genom ett ekonomiskt bidrag omfatta administ
rativa utgifter och utgifter för tekniskt stöd, sammanträden, utrednings
tjänster, gränsöverskridande evenemang, studier, information och publi
kationer samt utgifter kopplade till kampanjer. 

Artikel 18 

Finansieringsansökan 

1. För att erhålla finansiering från Europeiska unionens allmänna 
budget ska ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stif
telse som uppfyller villkoren i artikel 17.1 eller 17.2 inge en ansökan till 
Europaparlamentet efter en ansökningsomgång för bidrag. 

▼M2 
2. Det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska stif
telsen ska på ansökningsdagen uppfylla villkoren i artikel 23 och, från 
ansökningsdagen fram till slutet av det budgetår eller den verksamhet 
som partistödet eller bidraget avser, kvarstå i registret och inte bli 
föremål för några av de sanktioner som föreskrivs i artikel 27.1 och 
27.2 a v, vi och vii. 

▼M1 
2a. Ett europeiskt politiskt parti ska i sin ansökan inkludera belägg 
som visar att dess medlemspartier i EU regelmässigt under de tolv 
månader som föregår slutdatumet för inlämnande av ansökan på ett klart 
synligt och användarvänligt sätt har offentliggjort det europeiska poli
tiska partiets politiska program och logotyp på sina webbplatser. 

▼B 
3. En europeisk politisk stiftelse ska tillsammans med ansökan bifoga 
sitt årliga arbetsprogram eller sin årliga verksamhetsplan. 

4. Europaparlamentets utanordnare ska anta ett beslut inom tre må
nader från det att ansökningsomgången för bidrag avslutats samt bevilja 
och förvalta motsvarande anslag i enlighet med budgetförordningen. 

▼B
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5. En europeisk politisk stiftelse får ansöka om finansiering från 
Europeiska unionens allmänna budget endast genom det europeiska 
politiska parti som den är knuten till. 

Artikel 19 

Tilldelningskriterier och fördelning av finansieringen 

▼M1 
1. De anslag som är tillgängliga för europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser som tilldelats stöd eller bidrag i enlighet 
med artikel 18 ska fördelas årligen enligt följande modell: 

— 10 % ska fördelas i lika delar mellan de mottagande europeiska 
politiska partierna. 

— 90 % ska fördelas proportionellt mellan de mottagande europeiska 
politiska partierna i förhållande till deras andel valda ledamöter av 
Europaparlamentet. 

Samma fördelningsmodell ska användas för tilldelningen till europeiska 
politiska stiftelser, utifrån deras anknytning till ett europeiskt politiskt 
parti. 

▼B 
2. Den fördelning som avses i punkt 1 ska bygga på hur många valda 
ledamöter av Europaparlamentet som var medlemmar i det sökande 
europeiska politiska partiet på den sista ansökningsdagen för finansie
ring, med beaktande av artikel 17.3. 

Förändringar i antalet efter denna dag ska inte påverka fördelningen av 
anslag mellan europeiska politiska partier eller europeiska politiska stif
telser. Detta påverkar inte kravet i artikel 17.1 att ett europeiskt politiskt 
parti ska ha minst en företrädare bland Europaparlamentets ledamöter. 

Artikel 20 

Donationer och bidrag 

1. Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser får 
ta emot donationer från fysiska eller juridiska personer på högst 
18 000 EUR per år och donator. 

2. När europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser 
lämnar in sina årsbokslut i enlighet med artikel 23 ska de även över
lämna en förteckning över alla givare respektive donationer, med angi
vande av varje donations slag och värde. Denna punkt gäller även 
bidrag från medlemspartier i europeiska politiska partier och medlems
organisationer i europeiska politiska stiftelser. 

För donationer från fysiska personer till ett värde som överstiger 
1 500 EUR och som är mindre än eller lika med 3 000 EUR ska det 
berörda europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska poli
tiska stiftelsen ange om de aktuella givarna har lämnat sitt skriftliga 
förhandsmedgivande till offentliggörandet i enlighet med artikel 32.1 e. 

▼B
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3. Donationer till europeiska politiska partier och europeiska politiska 
stiftelser som görs inom sex månader före valet till Europaparlamentet ska 
skriftligen anmälas till myndigheten veckovis i enlighet med punkt 2. 

4. Enskilda donationer till europeiska politiska partier och europeiska 
politiska stiftelser ska skriftligen anmälas till myndigheten omedelbart i 
enlighet med bestämmelserna i punkt 2, om värdet överstiger 
12 000 EUR. 

5. Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser får 
inte ta emot något av följande: 

a) Anonyma donationer eller bidrag. 

b) Donationer från budgetarna för de politiska grupperna i Europapar
lamentet. 

c) Donationer från någon offentlig myndighet, från en medlemsstat eller 
ett tredjeland eller från något företag över vilket en sådan offentlig 
myndighet kan utöva ett direkt eller indirekt avgörande inflytande 
genom sitt ägande, sitt finansiella deltagande eller de regler som styr 
företaget. 

d) Donationer från privata enheter som är baserade i ett tredjeland eller 
från enskilda personer från ett tredjeland vilka inte har rösträtt i val 
till Europaparlamentet. 

6. Om ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse 
tar emot donationer som inte är tillåtna enligt denna förordning ska 
donationen inom trettio dagar från mottagandet 

a) lämnas tillbaka till donatorn eller dennes företrädare, eller 

b) om detta inte är möjligt, anmälas till myndigheten och Europaparla
mentet. Europaparlamentets utanordnare ska fastställa fordran och 
godkänna återkravet i enlighet med artiklarna 78 och 79 i budgetför
ordningen. Medlen ska tas upp som allmänna inkomster i Europa
parlamentets avdelning i Europeiska unionens allmänna budget. 

7. Medlemmarna i ett europeiskt politiskt parti ska få ge bidrag till 
partiet. Värdet av dessa bidrag får inte överstiga 40 % av partiets års
budget. 

8. Medlemmarna i en europeisk politisk stiftelse samt det europeiska 
politiska parti till vilket den är knuten ska få lämna bidrag till stiftelsen. 
Värdet av dessa bidrag får inte överstiga 40 % av stiftelsens årsbudget 
och får inte komma från medel som beviljats ett europeiskt politiskt 
parti från Europeiska unionens allmänna budget i enlighet med denna 
förordning. 

Det berörda europeiska politiska partiet ska ha bevisbördan och ska i 
sina räkenskaper tydligt redovisa källan till de medel som använts för att 
finansiera partiets anknutna europeiska politiska stiftelse. 

▼B
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9. Utan att det påverkar tillämpningen av punkterna 7 och 8 ska 
europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser få ta 
emot bidrag från privatpersoner som är medlemmar av dem på upp 
till ett värde av 18 000 EUR per år och medlem, om dessa bidrag 
betalas in av medlemmen för egen räkning. 

Det tak som föreskrivs i första stycket ska inte gälla om den berörda 
medlemmen också är en vald ledamot av Europaparlamentet, ett natio
nellt eller regionalt parlament eller en regional församling. 

10. Bidrag som inte är tillåtna enligt denna förordning ska lämnas 
tillbaka i enlighet med punkt 6. 

Artikel 21 

Finansiering av kampanjer i samband med val till 
Europaparlamentet 

1. Med förbehåll för andra stycket ska finansiering av europeiska 
politiska partier från Europeiska unionens allmänna budget eller någon 
annan källa få användas för att finansiera europeiska politiska partiers 
kampanjer i samband med val till Europaparlamentet i vilka de eller 
deras medlemmar deltar i enlighet med artikel 3.1 d. 

I enlighet med artikel 8 i akten om allmänna direkta val av företrädare i 
Europaparlamentet ( 1 ) ska finansiering och eventuell begränsning av 
utgifterna i samband med val till Europaparlamentet för alla politiska 
partier, kandidater och tredje parter, utöver deras deltagande i valet, 
regleras i varje medlemsstat genom nationella föreskrifter. 

2. De europeiska politiska partierna ska i sitt årsbokslut tydligt ange 
vilka utgifter som avser de kampanjer som avses i punkt 1. 

Artikel 22 

Finansieringsförbud 

1. Med avvikelse från artikel 21.1 ska finansiering av europeiska 
politiska partier från Europeiska unionens allmänna budget eller någon 
annan källa inte få utnyttjas för att direkt eller indirekt finansiera andra 
politiska partier, i synnerhet inte nationella partier eller kandidater. 
Dessa nationella politiska partier och kandidater ska fortsätta att lyda 
under sina nationella bestämmelser. 

2. Finansieringen av europeiska politiska stiftelser från Europeiska 
unionens allmänna budget eller någon annan källa får inte utnyttjas 
för något annat syfte än finansiering av de uppgifter som förtecknas i 
artikel 2.4 och för att täcka kostnader som är direkt kopplade till de 
målsättningar som beskrivs i stiftelsens stadgar i enlighet med artikel 5. 
Den får i synnerhet inte användas för att direkt eller indirekt finansiera 
val, politiska partier eller kandidater eller andra stiftelser. 

3. Finansieringen av europeiska politiska partier och europeiska poli
tiska stiftelser från Europeiska unionens allmänna budget eller någon 
annan källa får inte utnyttjas för att finansiera kampanjer i samband med 
folkomröstningar. 

▼B 

( 1 ) EGT L 278, 8.10.1976, s. 5.
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KAPITEL V 

KONTROLL OCH SANKTIONER 

Artikel 23 

Krav på bokföring, rapportering och revision 

1. Senast sex månader efter det att budgetåret avslutats ska de euro
peiska politiska partierna och de europeiska politiska stiftelserna förse 
myndigheten, med kopia till Europaparlamentets utanordnare och till 
den behöriga nationella kontaktpunkten i den medlemsstat där sätet är 
beläget, med följande: 

a) Årsbokslut och åtföljande noter med angivande av intäkter och kost
nader, tillgångar och skulder i början och slutet av budgetåret i 
enlighet med tillämplig lag i den medlemsstat där de har sitt säte 
samt årsbokslut på grundval av de internationella redovisningsstan
darderna enligt definitionerna i artikel 2 i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1606/2002 ( 1 ). 

b) En extern revisionsberättelse om årsbokslutet avseende såväl räken
skapernas tillförlitlighet som lagenligheten och riktigheten i intäkts- 
och kostnadsredovisningen; berättelsen ska ha utarbetats av ett obe
roende organ eller en oberoende sakkunnig. 

c) En förteckning över givare och bidragsgivare och deras respektive 
donationer eller bidrag som anmälts i enlighet med artikel 20.2, 20.3 
och 20.4. 

2. Om europeiska politiska partier verkställt utgifter tillsammans med 
nationella politiska partier, eller om europeiska politiska stiftelser verk
ställt utgifter tillsammans med nationella politiska stiftelser eller andra 
organisationer, ska det årsbokslut som avses i punkt 1 även styrka vilka 
utgifter som ådragits av de europeiska politiska partierna eller de euro
peiska politiska stiftelserna direkt eller via dessa tredje parter. 

3. De oberoende externa organ eller sakkunniga som avses i punkt 
1 b ska väljas ut, få mandat och betalas av Europaparlamentet. De ska 
ha vederbörlig behörighet att utföra revision av räkenskaperna enligt den 
lagstiftning som är tillämplig i den medlemsstat där sätet är beläget eller 
där de är etablerade. 

4. Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ska 
tillhandahålla all information som begärs av de oberoende organen eller 
sakkunniga för revisionen. 

5. De oberoende organen eller sakkunniga ska underrätta myndighe
ten och Europaparlamentets utanordnare om varje misstänkt fall av 
olaglig verksamhet, bedrägeri eller korruption som kan skada unionens 
ekonomiska intressen. Myndigheten och Europaparlamentets utanord
nare ska underrätta de berörda nationella kontaktpunkterna om detta. 

▼B 

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 
2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 
11.9.2002, s. 1).
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Artikel 24 

Allmänna bestämmelser om kontroll 

1. Kontrollen av att de europeiska politiska partierna och de euro
peiska politiska stiftelserna fullgör sina skyldigheter enligt denna för
ordning ska utövas gemensamt av myndigheten, Europaparlamentets 
utanordnare och de behöriga medlemsstaterna. 

2. Myndigheten ska kontrollera att de europeiska politiska partierna 
och europeiska politiska stiftelserna fullgör sina skyldigheter enligt 
denna förordning, särskilt i förhållande till artiklarna 3, 4.1 a, b och 
d–f, 5.1 a–e och g, 9.5 och 9.6 samt 20, 21 och 22. 

Europaparlamentets utanordnare ska kontrollera att de europeiska poli
tiska partierna och europeiska politiska stiftelserna fullgör skyldighe
terna rörande unionsfinansiering enligt denna förordning i enlighet 
med budgetförordningen. I samband med denna kontroll ska Europapar
lamentet vidta nödvändiga åtgärder för förebyggande och bekämpning 
av bedrägerier som påverkar unionens ekonomiska intressen. 

3. Den kontroll av myndigheten och Europaparlamentets utanordnare 
som avses i punkt 2 ska inte omfatta de europeiska politiska partiernas 
och de europeiska politiska stiftelsernas fullgörande av sina skyldigheter 
enligt tillämplig nationell lagstiftning enligt vad som avses i artikel 14. 

4. De europeiska politiska partierna och de europeiska politiska stif
telserna ska lämna ut all information som begärs av myndigheten, Eu
ropaparlamentets utanordnare, revisionsrätten, Europeiska byrån för be
drägeribekämpning (Olaf) eller medlemsstaterna och som är nödvändig 
för att utföra de kontroller som dessa ansvarar för enligt denna förord
ning. 

På begäran, och för att möjliggöra kontroll av överensstämmelsen med 
artikel 20, ska de europeiska politiska partierna och de europeiska poli
tiska stiftelserna förse myndigheten med information om bidrag från 
enskilda medlemmar tillsammans med deras identitet. Vid behov får 
myndigheten också kräva att europeiska politiska partier lämnar in un
dertecknade bekräftelser från medlemmar som innehar valda mandat, i 
syfte att kontrollera att villkoret i artikel 3.1 b första stycket är uppfyllt. 

Artikel 25 

Genomförande och kontroll med avseende på unionsfinansiering 

1. Anslagen för finansiering av europeiska politiska partier och euro
peiska politiska stiftelser ska fastställas i enlighet med det årliga budget
förfarandet och genomföras i enlighet med denna förordning och bud
getförordningen. 

▼B
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Villkoren och kraven i samband med bidrag ska fastställas av Europa
parlamentets utanordnare i ansökningsomgången för bidrag. 

2. Finansieringen från Europeiska unionens allmänna budget och 
dess användning ska kontrolleras på det sätt som anges i budgetförord
ningen. 

Kontroller ska även göras genom ett årligt godkännande, efter en extern 
och oberoende revision i enlighet med artikel 23.1. 

3. Revisionsrätten ska utöva sina revisionsbefogenheter i enlighet 
med artikel 287 i EUF-fördraget. 

4. De europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser 
som erhåller finansiering i enlighet med denna förordning ska på revi
sionsrättens begäran överlämna alla de handlingar och uppgifter som 
revisionsrätten behöver för att utföra sin uppgift. 

5. I beslutet eller avtalet om bidrag ska det uttryckligen anges att 
Europaparlamentet och revisionsrätten har rätt att göra kontroller, på 
grundval av dokument och på plats, av europeiska politiska partier 
som fått bidrag eller europeiska politiska stiftelser som fått bidrag 
från Europeiska unionens allmänna budget. 

6. Revisionsrätten och Europaparlamentets utanordnare, eller något 
annat externt organ som utsetts av Europaparlamentets utanordnare, 
får utföra nödvändiga kontroller på platsen för att kontrollera utgifternas 
laglighet och tillämpningen av bestämmelserna i beslutet eller avtalet 
om bidrag samt, när det gäller europeiska politiska stiftelser, det kon
kreta genomförandet av arbetsprogrammet eller verksamheten. Det be
rörda europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska politiska 
stiftelsen ska överlämna alla handlingar och uppgifter som uppgiften 
kräver. 

7. Olaf får göra utredningar, däribland kontroller och inspektioner på 
platsen, i enlighet med bestämmelserna och förfarandena i Europapar
lamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 ( 1 ) och 
rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 ( 2 ) i syfte att fastställa 
om det har förekommit bedrägeri, korruption eller annan olaglig verk
samhet som påverkar unionens ekonomiska intressen i samband med 
bidrag som beviljats i enlighet med denna förordning. I förekommande 
fall kan kontrollerna resultera i att Europaparlamentets utanordnare be
slutar att kräva återbetalning. 

▼B 

( 1 ) Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 883/2013 av den 
11 september 2013 om utredningar som utförs av Europeiska byrån för 
bedrägeribekämpning (Olaf) och om upphävande av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr 1073/1999 och rådets förordning (Euratom) 
nr 1074/1999 (EUT L 248, 18.9.2013, s. 1). 

( 2 ) Rådets förordning (Euratom, EG) nr 2185/96 av den 11 november 1996 om 
de kontroller och inspektioner på platsen som kommissionen utför för att 
skydda Europeiska gemenskapernas finansiella intressen mot bedrägerier 
och andra oegentligheter (EGT L 292, 15.11.1996, s. 2).
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Artikel 26 

Tekniskt stöd 

Allt tekniskt stöd från Europaparlamentet till europeiska politiska partier 
ska lämnas enligt likabehandlingsprincipen. Stödet ska beviljas på vill
kor som inte är mindre förmånliga än villkoren för andra externa or
ganisationer och sammanslutningar som kan beviljas liknande resurser, 
och det ska tillhandahållas mot faktura och betalning. 

Artikel 27 

Sanktioner 

1. I enlighet med artikel 16 ska myndigheten besluta att stryka ett 
europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse ur registret 
som en påföljd i följande situationer: 

a) Det har i en dom som vunnit laga kraft fastställts att partiet eller 
stiftelsen i fråga har gjort sig skyldig till olaglig verksamhet som 
skadat unionens ekonomiska intressen på det sätt som avses i ar
tikel 106.1 i budgetförordningen. 

▼M1 
b) Det har fastställts, i enlighet med de förfaranden som anges i ar

tikel 10.2–10.5, att partiet eller stiftelsen inte längre uppfyller ett 
eller flera av de villkor som anges i artikel 3.1 eller 3.2. 

ba) Beslutet att registrera partiet eller stiftelsen i fråga grundar sig på 
oriktiga eller vilseledande uppgifter för vilka sökanden är ansvarig, 
eller när ett sådant beslut har utverkats på ett bedrägligt sätt. 

▼B 
c) En medlemsstats begäran om avregistrering på grund av allvarlig 

underlåtenhet att fullgöra skyldigheter enligt nationell rätt uppfyller 
de krav som anges i artikel 16.3 b. 

2. Myndigheten ska utdöma ekonomiska sanktioner i följande situa
tioner: 

a) Icke kvantifierbara överträdelser: 

i) Om kraven i artikel 9.5 eller 9.6 inte har fullgjorts. 

ii) Om de åtaganden och upplysningar som lämnats av ett europe
iskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse i enlighet 
med artiklarna 4.1 a, b och d–f och 5.1 a, b, d och e inte 
efterlevs. 

iii) Om förteckningen över givare och deras donationer inte över
lämnats i enlighet med artikel 20.2 eller donationer inte anmälts 
i enlighet med artikel 20.3 och 20.4. 

iv) Om ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stif
telse överträtt de skyldigheter som anges i artikel 23.1 eller 
artikel 24.4. 

▼B
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v) Om det i en dom som vunnit laga kraft har fastställts att ett 
europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse gjort 
sig skyldig till olaglig verksamhet som skadat unionens ekono
miska intressen på det sätt som avses i artikel 106.1 i budgetför
ordningen. 

vi) Om det europeiska politiska partiet eller den europeiska poli
tiska stiftelsen vid någon tidpunkt uppsåtligen har underlåtit att 
tillhandhålla uppgifter eller tillhandahållit oriktiga eller vilsele
dande uppgifter, eller de organ som enligt denna förordning ska 
utföra revision eller kontroller av mottagarna av finansiering 
från Europeiska unionens allmänna budget upptäcker felaktighe
ter i årsbokslutet vilka betraktas som väsentliga utelämnanden 
eller felaktigt redovisade poster i enlighet med de internationella 
redovisningsstandarder som definieras i artikel 2 i förord
ning (EG) nr 1606/2002. 

▼M2 
vii) Om det, i enlighet med kontrollförfarandet i artikel 10a, fast

ställs att ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse avsiktligt har påverkat eller försökt påverka resultaten 
av val till Europaparlamentet genom att utnyttja en överträdelse 
av de gällande reglerna om skydd av personuppgifter. 

▼B 
b) Kvantifierbara överträdelser: 

i) Om ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stif
telse tagit emot donationer och bidrag som inte är tillåtna enligt 
artikel 20.1 eller 20.5, såvida inte villkoren i artikel 20.6 är 
uppfyllda. 

ii) Om kraven i artiklarna 21 och 22 inte har uppfyllts. 

3. Europaparlamentets utanordnare får utesluta ett europeiskt politiskt 
parti eller en europeisk politisk stiftelse från framtida finansiering från 
unionen i upp till fem år, eller upp till tio år om en överträdelse upp
repas inom en femårsperiod, om de har befunnits skyldiga till de över
trädelser som förtecknas i punkt 2 a v och vi. Detta påverkar inte 
utanordnarens befogenheter enligt artikel 204n i budgetförordningen. 

4. Vid tillämpning av punkterna 2 och 3 ska följande ekonomiska 
sanktioner åläggas ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk poli
tisk stiftelse: 

a) När det gäller icke kvantifierbara överträdelser, en fast andel av 
årsbudgeten för det berörda partiet eller den berörda stiftelsen: 

— 5 %, eller 

— 7,5 % om sammanfallande överträdelser föreligger, eller 

— 20 % om det rör sig om en upprepad överträdelse, eller 

— en tredjedel av de ovannämnda procentsatserna om det berörda 
europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska politiska 
stiftelsen frivilligt har anmält överträdelsen innan myndigheten 
officiellt inledde en utredning, även när det handlar om samman
fallande överträdelser eller en upprepad överträdelse, och det 
berörda partiet eller den berörda stiftelsen har vidtagit lämpliga 
korrigerande åtgärder. 

▼B
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— 50 % av det föregående årets budget för det berörda europeiska 
politiska partiet eller den berörda europeiska politiska stiftelsen 
när det genom en dom som vunnit laga kraft har fastställts att 
partiet eller stiftelsen har gjort sig skyldig till olaglig verksamhet 
som skadat unionens ekonomiska intressen på det sätt som avses 
i artikel 106.1 i budgetförordningen. 

b) När det gäller kvantifierbara överträdelser, en fast andel av det fel
aktiga belopp som tagits emot eller inte anmälts i enlighet med 
följande skala, dock högst 10 % av årsbudgeten för det berörda 
partiet eller den berörda stiftelsen: 

— 100 % av det felaktiga belopp som tagits emot eller inte anmälts, 
om dessa belopp inte överstiger 50 000 EUR, eller 

— 150 % av det felaktiga belopp som tagits emot eller inte anmälts, 
om dessa belopp överstiger 50 000 EUR men inte överstiger 
100 000 EUR, eller 

— 200 % av det felaktiga belopp som tagits emot eller inte anmälts, 
om dessa belopp överstiger 100 000 EUR men inte överstiger 
150 000 EUR, eller 

— 250 % av det felaktiga belopp som tagits emot eller inte anmälts, 
om dessa belopp överstiger 150 000 EUR men inte överstiger 
200 000 EUR, eller 

— 300 % av det felaktiga belopp som tagits emot eller inte anmälts, 
om dessa belopp överstiger 200 000 EUR, eller 

— en tredjedel av de ovannämnda procentsatserna om det berörda 
europeiska politiska partiet eller den berörda europeiska politiska 
stiftelsen frivilligt har anmält överträdelsen innan myndigheten 
och/eller Europaparlamentets utanordnare officiellt inledde en ut
redning, och partiet eller stiftelsen i fråga har vidtagit lämpliga 
korrigerande åtgärder. 

Vid tillämpningen av procentsatserna ovan ska varje donation eller bi
drag behandlas separat. 

5. När det handlar om sammanfallande överträdelser för ett europe
iskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse i fråga om över
trädelser av denna förordning, är det endast sanktionen för det allvarli
gaste brottet som ska åläggas, om inte annat föreskrivs i punkt 4 a. 

6. För de sanktioner som fastställs i denna förordning ska en pre
skriptionstid på fem år gälla från den dag då överträdelsen i fråga 
begicks eller, i fall av fortsatta eller upprepade överträdelser, från och 
med den dag då överträdelserna upphörde. 

▼M2 
7. Om ett sådant beslut av den nationella tillsynsmyndigheten som 
avses i artikel 10a har upphävts eller om ett rättsmedel mot ett sådant 
beslut har beviljats, under förutsättning att alla nationella rättsmedel har 
uttömts, ska myndigheten ompröva de eventuella sanktioner som har 
utdömts i enlighet med punkt 2 a vii på begäran av det berörda euro
peiska politiska partiet eller den berörda europeiska politiska stiftelsen. 

▼B
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Artikel 27a 

Fysiska personers ansvar 

Om myndigheten påför ekonomiska sanktioner i de situationer som 
avses i artikel 27.2 a v eller a vi får den, med avseende på återkrav 
enligt artikel 30.2, fastställa att en fysisk person som är ledamot av det 
europeiska politiska partiets eller den europeiska politiska stiftelsens 
förvaltnings-, lednings- eller tillsynsorgan, eller som har rätt att företrä
da, fatta beslut om eller utöva kontroll över det europeiska politiska 
partiet eller den europeiska politiska stiftelsen, också bär ansvaret för 
överträdelsen i följande fall: 

a) I den situation som avses i artikel 27.2 a v om den fysiska personen 
i den dom som avses i den bestämmelsen också har funnits bära 
ansvaret för den olagliga verksamheten i fråga. 

b) I den situation som anges i artikel 27.2 a vi om den fysiska personen 
också bär ansvaret för handlingarna eller felaktigheterna i fråga. 

▼B 

Artikel 28 

Samarbete mellan myndigheten, Europaparlamentets utanordnare 
och medlemsstaterna 

1. Myndigheten, Europaparlamentets utanordnare och medlemssta
terna ska via de nationella kontaktpunkterna utbyta information och 
regelbundet informera varandra om frågor som rör finansieringsbestäm
melser, kontroller och sanktioner. 

2. De ska också komma överens om de praktiska arrangemangen för 
detta informationsutbyte, bland annat regler för utlämnande av konfiden
tiella uppgifter eller bevis och för samarbete mellan medlemsstaterna. 

3. Europaparlamentets utanordnare ska underrätta myndigheten om 
eventuella upptäckter som kan föranleda åläggande av sanktioner enligt 
artikel 27.2–27.4 i syfte att göra det möjligt för myndigheten att vidta 
lämpliga åtgärder. 

4. Myndigheten ska underrätta Europaparlamentets utanordnare om 
eventuella beslut som rör sanktioner som den fattat, i syfte att göra 
det möjligt för utanordnaren att dra nödvändiga slutsatser i enlighet 
med budgetförordningen. 

Artikel 29 

Korrigerande åtgärder och principer för god förvaltning 

1. Innan myndigheten eller Europaparlamentets utanordnare fattar 
något slutgiltigt beslut om någon av de sanktioner som avses i artikel 27 
ska de erbjuda det berörda europeiska politiska partiet eller den berörda 
europeiska politiska stiftelsen möjlighet att vidta korrigerande åtgärder 
för att avhjälpa situationen inom rimlig tid, som i normalfallet inte får 
överstiga en månad. Myndigheten eller Europaparlamentets utanordnare 
ska i synnerhet erbjuda möjligheten att korrigera skrivfel och räknefel, 
lämna in ytterligare handlingar eller uppgifter där så krävs eller rätta till 
smärre misstag. 

▼M1
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2. Om ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse 
har underlåtit att vidta korrigerande åtgärder inom den tidsfrist som 
avses i punkt 1, ska ett beslut antas om åläggande av lämpliga sank
tioner enligt artikel 27. 

3. Punkterna 1 och 2 ska inte tillämpas med avseende på de villkor 
som anges i artikel 3.1 b–d och i artikel 3.2 c. 

Artikel 30 

Återkrav 

1. På grundval av myndighetens beslut att stryka ett europeiskt po
litiskt parti eller en europeisk politisk stiftelse ur registret ska Europa
parlamentets utanordnare upphäva eller avsluta alla pågående beslut 
eller avtal om finansiering från unionen, utom i de fall som avses i 
artikel 16.2 c och artikel 3.1 b och 3.1 d. Utanordnaren ska även 
återkräva all finansiering från unionen, inbegripet outnyttjade unions
medel från tidigare år. 

2. ►M1 Ett europeiskt politiskt parti eller en europeisk politisk 
stiftelse som påförts sanktioner för någon av de överträdelser som för
tecknas i artikel 27.1 och 27.2 a v och vi ska av det skälet inte längre 
anses uppfylla kraven i artikel 18.2. Därför ska Europaparlamentets 
utanordnare säga upp avtalet om stöd eller bidrag eller beslutet om 
finansiering från unionen enligt denna förordning samt återkräva belopp 
som utbetalats felaktigt på grundval av avtalet om stöd eller bidrag eller 
beslutet om finansiering, inklusive outnyttjade unionsmedel från tidigare 
år. Europaparlamentets utanordnare ska också återkräva belopp som 
utbetalats felaktigt på grundval av avtalet om stöd eller bidrag eller 
beslutet om finansiering från en fysisk person som är föremål för ett 
beslut enligt artikel 27a, i tillämpliga fall med beaktande av exceptio
nella omständigheter beträffande den fysiska personen. ◄ 

▼M1 
I händelse av en sådan uppsägning ska utbetalningar från Europaparla
mentets utanordnare begränsas till det europeiska politiska partiets er
sättningsgilla kostnader eller den europeiska politiska stiftelsens bidrags
berättigande kostnader fram till den dag då beslutet om uppsägning 
träder i kraft. 

▼B 
Denna punkt ska vara tillämplig även i de fall som avses i artikel 16.2 c 
och artikel 3.1 b och d. 

KAPITEL VI 

SLUTBESTÄMMELSER 

Artikel 31 

Tillhandahållande av information till medborgarna 

Med förbehåll för artiklarna 21 och 22 och sina egna stadgar och interna 
processer får de europeiska politiska partierna i samband med valen till 
Europaparlamentet vidta alla lämpliga åtgärder för att informera unions
medborgarna om kopplingar mellan nationella politiska partier och kan
didater och de berörda europeiska politiska partierna. 

▼B
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Artikel 32 

Öppenhet 

1. Europaparlamentet ska, under överinseende av sin utanordnare 
eller myndigheten, på en för ändamålet inrättad webbplats offentliggöra 
följande: 

a) Benämningar på och stadgar för alla registrerade europeiska politiska 
partier och europeiska politiska stiftelser, tillsammans med de hand
lingar som lämnats in vid deras ansökningar om registrering i enlig
het med artikel 8, senast fyra veckor efter det att myndigheten an
tagit sitt beslut samt eventuella därpå följande ändringar som anmälts 
till myndigheten i enlighet med artikel 9.5 och 9.6. 

b) En förteckning över ansökningar som inte godkänts, tillsammans 
med de handlingar som lämnats in tillsammans med ansökan om 
registreringen i enlighet med artikel 8 samt skälen till avslaget, se
nast fyra veckor efter det att myndigheten antagit sitt beslut. 

c) En årlig rapport med angivande av belopp som betalats till varje 
europeiskt politiskt parti och europeisk politisk stiftelse för alla bud
getår då bidrag utbetalats från Europeiska unionens allmänna budget. 

d) Det årsbokslut och den externa revisionsberättelse som avses i ar
tikel 23.1 samt, för europeiska politiska stiftelser, slutrapporterna om 
genomförandet av arbetsprogrammet eller verksamheten. 

e) Givarnas namn och de donationer till europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser som anmälts i enlighet med artikel 20.2, 
20.3 och 20.4, med undantag för donationer från fysiska personer 
vars värde inte överstiger 1 500 EUR per år och donator, vilka ska 
anmälas som ”mindre donationer”. Donationer från fysiska personer 
vars årliga värde överstiger 1 500 EUR men inte överstiger 
3 000 EUR ska inte offentliggöras utan ett skriftligt förhandsmedgi
vande till offentliggörandet från den aktuella donatorn. Om inget 
förhandsmedgivande har getts ska sådana donationer anmälas som 
”mindre donationer”. Det totala beloppet av mindre donationer och 
antalet givare per kalenderår ska också offentliggöras. 

f) De bidrag som avses i artikel 20.7 och 20.8 och som anmälts av de 
europeiska politiska partierna och de europeiska politiska stiftelserna 
i enlighet med artikel 20.2, inklusive uppgifter om vilka medlems
partier eller medlemsorganisationer som lämnat bidraget. 

g) Närmare upplysningar och skäl till slutgiltiga beslut som fattats av 
myndigheten i enlighet med artikel 27, vid behov även yttranden 
från kommittén bestående av oavhängiga framstående personer enligt 
artiklarna 10 och 11, med vederbörlig hänsyn till förordning (EG) 
nr 45/2001. 

h) Närmare upplysningar om och skäl till slutgiltiga beslut som fattats 
av Europaparlamentets utanordnare i enlighet med artikel 27. 

▼B
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i) En beskrivning av det tekniska stöd som ges till europeiska politiska 
partier. 

j) Utvärderingsrapporten från Europaparlamentet om tillämpningen av 
denna förordning och den finansierade verksamhet som avses i ar
tikel 38. 

k) En uppdaterad förteckning över ledamöter av Europaparlamentet som 
är medlemmar i ett europeiskt politiskt parti. 

▼B 
2. Europaparlamentet ska offentliggöra den förteckning över juridiska 
personer som är medlemmar i ett europeiskt politiskt parti som ska 
bifogas partiets stadgar i enlighet med artikel 4.2 och uppdateras i 
enlighet med artikel 9.6, samt det totala antalet enskilda medlemmar. 

3. Personuppgifter ska undantas från offentliggörande på den 
webbplats som avses i punkt 1 såvida de inte ska offentliggöras enligt 
punkt 1 a, e eller g. 

4. Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser ska i 
ett offentligt meddelande om skydd av personuppgifter tillhandahålla 
potentiella medlemmar och givare de upplysningar som krävs enligt 
artikel 10 i direktiv 95/46/EG och upplysa dem om att deras person
uppgifter kommer att behandlas i samband med kontroll och revision 
som utförs av Europaparlamentet, myndigheten, Olaf, revisionsrätten, 
medlemsstaterna eller externa organ eller experter som utsetts av dessa, 
och att deras personuppgifter kommer att offentliggöras på den 
webbplats som avses i punkt 1 i enlighet med de villkor som anges i 
den här artikeln. I enlighet med artikel 11 i förordning (EG) nr 45/2001 
ska Europaparlamentets utanordnare lämna samma upplysningar vid den 
ansökningsomgång för bidrag som avses i artikel 18.1 i denna förord
ning. 

Artikel 33 

Skydd av personuppgifter 

1. När myndigheten, Europaparlamentet och kommittén bestående av 
oavhängiga framstående personer som inrättats genom artikel 11 be
handlar personuppgifter i enlighet med denna förordning ska de följa 
förordning (EG) nr 45/2001. Vid behandlingen av personuppgifter ska 
de anses utgöra sådana registeransvariga som avses i artikel 2 d i den 
förordningen. 

2. När europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser, 
de medlemsstater som utövar kontroll över finansieringen av europeiska 
politiska partier och av europeiska politiska stiftelser i enlighet med 
artikel 24 samt de oberoende organ eller sakkunniga som utsetts för 
att göra sådan revision som avses i artikel 23.1 behandlar personupp
gifter i enlighet med denna förordning ska de tillämpa direktiv 
95/46/EG och de nationella bestämmelser som antagits med anledning 
av detta direktiv. Vid behandlingen av personuppgifter ska de anses 
utgöra sådana registeransvariga som avses i artikel 2 d i det direktivet. 

▼M1
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3. Myndigheten, Europaparlamentet och den kommitté som avses i 
artikel 11 ska se till att personuppgifter som samlats in i enlighet med 
denna förordning inte används för några andra syften än att säkerställa 
att finansieringen av de europeiska politiska partierna och de europeiska 
politiska stiftelserna skett på ett lagligt, riktigt och öppet sätt samt för att 
kontrollera partitillhörigheten i de europeiska politiska partierna. Samt
liga personuppgifter som samlats in för detta ändamål ska raderas senast 
24 månader efter det att de relevanta delarna offentliggjorts i enlighet 
med artikel 32. 

4. Medlemsstaterna och oberoende organ eller sakkunniga som är 
behöriga att utföra revision av räkenskaperna får använda de person
uppgifter de tar emot endast för att kontrollera finansieringen av euro
peiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser. Dessa person
uppgifter ska raderas i enlighet med tillämplig nationell rätt sedan de 
överlämnats enligt artikel 28. 

5. Personuppgifter får lagras längre än de tidsgränser som fastställs i 
punkt 3 eller i den tillämpliga nationella lagstiftning som avses i punkt 4 
om detta krävs med anledning av rättsliga eller administrativa förfaran
den avseende finansieringen av ett europeiskt politiskt parti eller en 
europeisk politisk stiftelse eller avseende medlemskapet i ett europeiskt 
politiskt parti. Alla sådana personuppgifter ska raderas senast en vecka 
efter det att förfarandena avslutats genom ett slutgiltigt beslut eller sedan 
man färdigbehandlat eventuella kontroller, överklaganden, tvister eller 
andra anspråk. 

6. De registeransvariga som avses i punkterna 1 och 2 ska vidta 
lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda person
uppgifter från att utplånas genom olyckshändelse eller på ett otillåtet 
sätt, från att gå förlorade genom olyckshändelse, från att ändras eller 
röjas och spridas utan tillstånd, särskilt om behandlingen av sådana 
uppgifter omfattar överföring av uppgifter i ett nätverk, och varje annat 
slag av otillåten behandling. 

7. Europeiska datatillsynsmannen ska ha ansvaret för att övervaka 
och att säkerställa att myndigheten, Europaparlamentet och den kom
mitté som avses i artikel 11 respekterar och värnar om fysiska personers 
grundläggande fri- och rättigheter när personuppgifter behandlas i en
lighet med denna förordning. Utan att det påverkar möjligheten att 
väcka talan inför domstol får alla registrerade personer framföra klago
mål till Europeiska datatillsynsmannen om de anser att deras rätt till 
skydd av personuppgifter har kränkts när myndigheten, Europaparla
mentet eller kommittén behandlat dessa. 

8. Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser, 
medlemsstaterna och oberoende organ eller sakkunniga som är behöriga 
att utföra revision av räkenskaperna i enlighet med denna förordning får 
ställas till svars i enlighet med tillämplig nationell lagstiftning för skada 
som de vållat i samband med behandlingen av personuppgifter enligt 
denna förordning. Medlemsstaterna ska se till att effektiva, proportio
nella och avskräckande sanktioner tillämpas vid överträdelser av denna 
förordning, direktiv 95/46/EG och nationella bestämmelser som antagits 
med anledning av detta, i synnerhet avseende bedräglig användning av 
personuppgifter. 

▼B
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Artikel 34 

Rätten att höras 

Innan myndigheten eller Europaparlamentets utanordnare fattar ett be
slut som negativt kan påverka rättigheterna för ett europeiskt politiskt 
parti eller en europeisk politisk stiftelse, en sökande enligt vad som 
avses i artikel 8 eller en fysisk person enligt vad som avses i artikel 27a, 
ska företrädarna för det berörda europeiska politiska partiet, den berörda 
europeiska politiska stiftelsen eller den berörda sökanden, eller den 
berörda fysiska personen, höras. Myndigheten eller Europaparlamentet 
ska vederbörligen motivera sitt beslut. 

▼B 

Artikel 35 

Omprövning 

Beslut som fattas i enlighet med denna förordning kan överklagas till 
Europeiska unionens domstol i enlighet med gällande bestämmelser i 
EUF-fördraget. 

Artikel 36 

Utövande av delegeringen 

1. Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med 
förbehåll för de villkor som anges i denna artikel. 

2. Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 7.2 
och 8.3 ska ges till kommissionen för en period av fem år från och med 
den 24 november 2014. Kommissionen ska utarbeta en rapport om 
delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av den 
femårsperioden. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgi
vande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europapar
lamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre må
nader före utgången av den aktuella perioden. 

3. Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 7.2 och 8.3 
får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut 
om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i 
beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det 
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett 
senare datum som anges i beslutet. Det påverkar inte giltigheten av 
delegerade akter som redan trätt i kraft. 

4. Så snart kommissionen antagit en delegerad akt ska den delge 
Europaparlamentet och rådet den på samma gång. 

5. En delegerad akt som antas i enlighet med artiklarna 7.2 och 8.3 
ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har 
gjort invändningar mot den delegerade akten inom två månader från den 
dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Eu
ropaparlamentet och rådet före utgången av den perioden har underrättat 
kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska 
förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ. 

▼M1
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Artikel 37 

Kommittéförfarande 

1. Kommissionen ska biträdas av en kommitté. Denna kommitté ska 
vara en kommitté i den mening som avses i förordning (EU) 
nr 182/2011. 

2. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5 i förordning (EU) 
nr 182/2011 tillämpas. 

▼M1 

Artikel 38 

Utvärdering 

Europaparlamentet ska, efter samråd med myndigheten, senast den 
31 december 2021 och därefter vart femte år offentliggöra en rapport 
om tillämpningen av denna förordning och om de finansierade verk
samheterna. Rapporten ska, vid behov, innehålla förslag till eventuella 
ändringar av stadgarna och finansieringssystemen. 

Senast sex månader efter det att Europaparlamentet offentliggjort rap
porten ska kommissionen lägga fram en rapport om tillämpningen av 
denna förordning i vilken särskild uppmärksamhet ska ägnas åt dess 
konsekvenser för små europeiska politiska partiers och europeiska poli
tiska stiftelsers ställning. Rapporten ska, om så är lämpligt, åtföljas av 
ett lagstiftningsförslag om ändring av denna förordning. 

▼B 

Artikel 39 

Effektiv tillämpning 

Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga åtgärder för att säkerställa en 
effektiv tillämpning av denna förordning. 

Artikel 40 

Upphävande 

Förordning (EG) nr 2004/2003 ska upphöra att gälla med verkan från 
den dag då den här förordningen träder i kraft. Den ska dock fortsätta 
att gälla för rättsakter och åtaganden som avser finansiering av politiska 
partier och politiska stiftelser på europeisk nivå för budgetåren 2014, 
2015, 2016 och 2017. 

▼M1 

Artikel 40a 

Övergångsbestämmelse 

1. De bestämmelser i denna förordning som var tillämpliga före den 
4 maj 2018 ska fortsätta att tillämpas med avseende på handlingar och 
åtaganden som rör finansieringen av europeiska politiska partier och 
europeiska politiska stiftelser på europeisk nivå för budgetåret 2018. 

2. Genom undantag från artikel 18.2a ska Europaparlamentets ut
anordnare, innan beslut om finansiering för budgetåret 2019 fattas, be
gära det underlag som avses i artikel 18.2a enbart för en period från och 
med den 5 juli 2018. 

▼B
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3. Europeiska politiska partier som registrerades före den 4 maj 2018 
ska senast den 5 juli 2018 lämna in handlingar som styrker att de 
uppfyller villkoren i artikel 3.1 b och ba. 

4. Myndigheten ska stryka ett europeiskt politiskt parti och dess 
anknutna europeiska politiska stiftelse ur registret om partiet i fråga 
inte, inom den tidsfrist som anges i punkt 3, styrker att det uppfyller 
villkoren i artikel 3.1 b och ba. 

▼B 

Artikel 41 

Ikraftträdande och tillämpning 

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har 
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning. 

Kommissionen ska anta de delegerade akter som avses i artiklarna 7.2 
och 8.3 a senast den 1 juli 2015. 

Denna förordning ska tillämpas från och med den 1 januari 2017. Den 
myndighet som avses i artikel 6 ska dock inrättas senast den 1 september 
2016. Europeiska politiska partier och europeiska politiska stiftelser som 
registreras efter den 1 januari 2017 får ansöka om finansiering endast 
för verksamhet som inleds under budgetåret 2018 eller därefter. 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla 
medlemsstater. 

▼M1
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BILAGA 

Standardformulär som ska ifyllas av varje sökande 

På uppdrag av [beteckning på det europeiska politiska partiet eller den europeiska 
politiska stiftelsen] intygar undertecknad följande: 

[beteckning på det europeiska politiska partiet eller den europeiska politiska 
stiftelsen] har åtagit sig att följa de villkor för registrering som anges i artikel 3.1 
c eller 3.2 c i förordning (EU, Euratom) nr 1141/2014, det vill säga att i sitt 
program och i sin verksamhet respektera de värden som Europeiska unionen 
bygger på, såsom dessa uttrycks i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen, 
nämligen respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rätts
staten och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för perso
ner som tillhör minoriteter. 

Befullmäktigad underskrift: 

Ev. titel, efternamn och förnamn: 

Funktion i den organisation som ansöker om regi
strering som europeiskt politiskt parti eller europeisk 
politisk stiftelse: 

Ort och datum: 

Underskrift: 
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5.2.1.

PE 422.618/BUR

RIKTLINJER FÖR FLERSPRÅKIGHETEN

PRESIDIETS BESLUT

AV DEN 1 JULI 20191

EUROPAPARLAMENTETS PRESIDIUM HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

– med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artiklarna 24 och
342,

– med beaktande av rådets förordning nr 1/1958 om vilka språk som ska användas i
Europeiska ekonomiska gemenskapen,

– med beaktande av Europaparlamentets arbetsordning, särskilt artiklarna 25.2, 25.9, 32.1, 167,
168, 180.6, 203, 204, 205, 208.9 och 226.6 samt bilaga IV.7,

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 mellan
Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre
lagstiftning2,

– med beaktande av den gemensamma förklaringen från Europaparlamentet,
Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen av den 13 juni 2007 om praktiska
bestämmelser för medbeslutandeförfarandet, särskilt punkterna 7, 8 och 40,

– med beaktande av uppförandekoden för förhandlingar i det ordinarie lagstiftningsförfarandet
av den 28 september 2017,

– med beaktande av presidiets beslut av den 12 december 2011 om resurseffektiv fullständig
flerspråkighet inom tolkningen – genomförande av Europaparlamentets budget för 2012,

– med beaktande av presidiets beslut av den 15 december 2014 om bestämmelserna om
utskottsdelegationernas resor utanför Europaparlamentets tre arbetsorter, särskilt artikel 6,

– med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 15 oktober 2015 om
genomförandebestämmelserna för de parlamentariska delegationernas arbete, särskilt
artikel 6,

– med beaktande av parlamentets resolution av den 10 september 2013 om åtgärder för att göra
tolkningen i Europaparlamentet mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv3,

– med beaktande av det ramavtal om samarbete av den 15 mars 2006 som ingåtts med
Europeiska ombudsmannen,

1 Dessa riktlinjer ersätter riktlinjerna av den 16 juni 2014.
2 EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.
3 P7_TA PROV(2013)0347.
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– med beaktande av de praktiska administrativa arrangemangen mellan Europaparlamentet och
rådet av den 26 juli 2011 för tillämpning av artikel 294.4 i EUF-fördraget i händelse av
överenskommelse vid första behandlingen,

– med beaktande av samarbetsavtalet av den 5 februari 2014 mellan Europaparlamentet,
Regionkommittén och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén,

och av följande skäl:

1) I sin resolution av den 29 mars 2012 om budgetberäkningen för 2013 försvarade parlamentet
flerspråkighetsprincipen och underströk parlamentets unika natur vad gäller behoven av
tolkning och översättning, samtidigt som man betonade hur viktigt det är med
interinstitutionellt samarbete inom detta område.

2) De handlingar som parlamentet utarbetar bör hålla högsta möjliga kvalitet. Särskild
uppmärksamhet bör ägnas åt kvaliteten när parlamentet fungerar som lagstiftare, i enlighet
med kraven i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning.

3) För att upprätthålla den höga kvaliteten hos parlamentets språktjänster, vilket är absolut
nödvändigt för att fullt ut kunna garantera ledamöternas rätt att uttrycka sig på det språk de
önskar, måste alla användare noggrant respektera skyldigheterna enligt dessa riktlinjer när de
använder sig av språktjänsterna.

4) En hållbar tillämpning av den fullständiga flerspråkigheten kräver på lång sikt att de som
utnyttjar språktjänsterna görs fullt medvetna om kostnaderna för att tillhandahålla dessa
tjänster och därmed om sitt ansvar att utnyttja dem med optimal resurseffektivitet.

5) Under en övergångsperiod efter en utvidgning, då det råder brist på språkresurser, är det
nödvändigt med särskilda åtgärder för fördelning av dessa resurser.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE:

Artikel 1
Allmänna bestämmelser

1. Ledamöternas rättigheter i fråga om språkanvändningen regleras i Europaparlamentets
arbetsordning. Dessa rättigheter garanteras på grundval av principerna för ”resurseffektiv
fullständig flerspråkighet”. Dessa riktlinjer fastställer tillämpningsvillkoren och i synnerhet
de prioriteringar som ska gälla i de fall språkresurserna inte gör det möjligt att tillgodose
samtliga önskemål.

2. Språkresurserna i parlamentet administreras på grundval av principerna för ”resurseffektiv
fullständig flerspråkighet”. På så sätt respekteras till fullo ledamöternas rättighet att i
parlamentet använda det officiella språk de önskar i enlighet med Europaparlamentets
arbetsordning. De resurser som anslås till flerspråkigheten ska kontrolleras genom styrning
på grundval av användarnas faktiska behov, åtgärder för att göra användarna mer medvetna
om sitt ansvar och genom bättre planering av önskemålen om språkresurser. Användarna har
rätt att precisera sina språkbehov, men det är den tjänst som tillhandahåller de begärda
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resurserna som ska göra de organisatoriska arrangemang som behövs och fatta de beslut som
krävs.

3. Det förslag till kalender för sammanträdesperioderna och för veckor avsatta för verksamhet
utanför sammanträdesperioderna som överlämnas till talmanskonferensen ska i så stor
utsträckning som möjligt beakta restriktionerna till följd av den ”resurseffektiva fullständiga
flerspråkigheten” för arbetet i institutionens officiella organ.

4. Tolk- och översättningsresurserna är reserverade för de användare och de dokumentkategorier
som är uppräknade i artiklarna 2 och 14. Utan uttryckligt och exceptionellt godkännande av
presidiet kan de inte ställas till förfogande för vare sig enskilda ledamöter eller externa organ.
Slutgranskning av språkjurister ska reserveras för de dokumentkategorier som är uppräknade
i artikel 10.

5. De politiska gruppernas sammanträden regleras genom bestämmelserna för de politiska
gruppernas sammanträden. I de fall då språkresurserna inte räcker till för en grupps samtliga
begärda tjänster ska de villkor som fastställts i dessa riktlinjer tillämpas.

DEL I
TOLKNING

Artikel 2
Prioriteringsordning för användare av tolkning

1. Tolkning reserveras för användarna i följande prioriteringsordning:

a) Plenarsammanträdet.
b) Prioriterade politiska sammanträden såsom talmannens sammanträden, sammanträden

i parlamentets styrande organ (enligt definitionen i avdelning I, kapitel III
i Europaparlamentets arbetsordning) och i arbetsgrupper inom dessa samt
sammanträden i förlikningskommittéer.

c) i) Utskott, delegationer, trepartssammanträden och relaterade skuggsammanträden:
under utskottsperioderna ska parlamentets utskott, delegationer och
trepartssammanträden prioriteras framför alla andra användare, med undantag av dem
som avses i punkterna a och b.
ii) De politiska grupperna: under sammanträdesperioderna och de perioder då de
politiska grupperna sammanträder ska de politiska grupperna prioriteras framför alla
andra användare, med undantag av dem som avses i punkterna a och b.

d) Gemensamma möten med Europaparlamentet och EU:s nationella parlament.
e) Presskonferenser, institutionens medieinformationsverksamhet, inklusive seminarier;

institutionens övriga kommunikationsarrangemang.
f) Övriga officiella organ som godkänts av presidiet och talmanskonferensen.
g) Vissa administrativa verksamheter för vilka tolkning har godkänts av

generalsekreteraren.

Tolkning ska av princip reserveras för sammanträden i parlamentets organ. Tolkning vid
administrativa sammanträden kan därför endast beviljas efter förhandstillstånd från
generalsekreteraren, på grundval av en i vederbörlig ordning motiverad begäran från
användaren och ett tekniskt utlåtande från generaldirektoratet för logistik och tolkning för
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konferenser (GD LINC) om resursernas tillgänglighet, med syftet att tilldela det berörda
sammanträdet en tid då det inte förekommer många sammanträden i parlamentet.

2. Europaparlamentet tillhandahåller även tolkningen i AVS–EU:s gemensamma
parlamentariska församling (i enlighet med Cotonouavtalets första protokoll) och i den
parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, den parlamentariska
församlingen EU–Latinamerika och den parlamentariska församlingen Euronest samt vid de
gemensamma parlamentariska mötena (i enlighet med gällande bestämmelser) och åt
Europeiska ombudsmannen (i enlighet med ramavtalet om samarbete av den 15 mars 2006).

3. Utöver detta tillhandahåller parlamentet övriga EU-institutioner samt Regionkommittén och
Europeiska ekonomiska och sociala kommittén tolktjänster i enlighet med samarbetsavtalet
av den 5 februari 2014.

Artikel 3
Administration av tolkningsresurserna

1. Tolkning för de användare som anges i artikel 2.1 och 2.2 tillhandahålls uteslutande av
generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser.

2. Tolkning tillhandahålls enligt ett blandat system, som bygger på de profiler för tolkning som
fastställs i artikel 4.1 och samtliga allmänt erkända system för tolkning beroende på de
faktiska språkbehoven och tillgången på tolkar. Ledamöterna ska uppmanas att meddela sitt
val av officiellt/officiella språk så att profiler för tolkning kan fastställas för vissa typer av
sammanträden i de fall då språkresurserna inte räcker till för att tolkning till alla begärda språk
ska kunna tillhandahållas.

3. Administrationen av tolkningsresurserna ska bygga på ett system för utbyte av information
mellan användare enligt definitionen i artikel 2, begärande enheter och generaldirektoratet för
logistik och tolkning för konferenser.

4. Individuell tolkning kan ställas till förfogande för ledamöter med enskilda uppdrag om de har
rätt till sådan individuell tolkning som beskrivs i bilaga 1.

Artikel 4
Språkorganisationen för sammanträden på arbetsorterna

1. Alla användare, med undantag av plenarsammanträdet, ska när de inrättas upprätta en profil
för tolkning vid sammanträdena på de vanliga arbetsorterna, med beaktande av den
information som lämnats av de ledamöter som ingår i det berörda organet och av deras val av
officiellt/officiella språk vid officiella sammanträden. Denna profil för tolkning ska hållas
aktuell.

I profilen för tolkning ska språken beaktas enligt följande:

a) Standardprofil: de språk som valts i första hand, och som ledamöterna har förklarat sig
kunna tala och/eller förstå genom tolkning, upp till det högsta antal tolkningsspråk
som sammanträdeslokalen medger.
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b) Asymmetrisk profil: de språk som valts i första hand, och som ledamöterna vill yttra
sig på, samt de språk som ledamöterna angett som alternativ för tolkning om det språk
som valts i första hand inte finns tillgängligt.

I undantagsfall kan en grundprofil tillhandahållas som bygger på det/de alternativa språk som
ledamöterna har förklarat sig kunna tala och/eller förstå genom tolkning om det språk som
valts i första hand inte finns tillgängligt.

2. Hanteringen av profilen ankommer på det berörda organets sekretariat i samförstånd med dess
ordförande. Profilen ska uppdateras regelbundet enligt de efterfrågade och faktiskt utnyttjade
språken, genom en gemensam överenskommelse mellan de ansvariga tjänsteavdelningarna.

3. Sammanträdena ska i regel organiseras på grundval av standardprofilen för tolkning. Om man,
med beaktande av de ledamöter och officiellt inbjudna personer som kommer att delta i ett
visst sammanträde, kan förutse att ett språk inte behöver täckas, ska organets sekretariat
meddela detta till de ansvariga tjänsteavdelningarna, som då gemensamt kan överväga att helt
eller delvis tillämpa någon av de andra profilerna för tolkning.

Artikel 5
Språkorganisationen för sammanträden utanför arbetsorterna

Parlamentets utskott och delegationer:

1. Språken fastställs i enlighet med artikel 167.3 och 167.4 i arbetsordningen. Ledamöterna
måste bekräfta att de kommer att delta i sammanträdet senast torsdag andra veckan före det
berörda sammanträdet.

2. För tjänsteresor under veckor som reserverats för externt parlamentariskt arbete får
standardprofilen för tolkning under tjänsteresor omfatta högst fem språk i utskottets eller
delegationens standardprofil för tolkning. Andra språk kan tillhandahållas enligt den
asymmetriska modellen om det inte kräver en ökning av antalet tolkbås och/eller tolkar.
Presidiet kan undantagsvis bevilja tolkning till fler än fem språk, inom ramen för tillgängliga
budgetmedel och under förutsättning att det finns tillgängliga tolkar4.

3. För tjänsteresor under andra veckor än dem som reserverats för extern parlamentariskt arbete
tillämpas en begränsad språkorganisation för tjänsteresor som högst omfattar tolkning till ett
av språken i utskottets eller delegationens standardprofil för tolkning.

De politiska grupperna

4. Aktiv tolkning tillhandahålls för högst 60 procent av språken i gruppens standardprofil för
tolkning. Gruppen får dock ha högst sju aktiva språk.

Andra språk som är representerade i gruppen kan tillhandahållas enligt den asymmetriska
modellen om det inte kräver en ökning av antalet tolkbås och/eller tolkar.

4 Användarna bör inge en vederbörligen motiverad begäran, som generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser använder
som underlag för ett tekniskt utlåtande.
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Om värdlandets språk inte ingår i gruppens standardprofil för tolkning, kan passiv och aktiv
tolkning i detta språk tillhandahållas som en tilläggstjänst.

Under särskilda omständigheter får presidiet bevilja undantag från bestämmelserna i första
och andra stycket, eventuellt med en uppmaning till den berörda gruppen att bidra till de
kostnader som undantaget medför.

Artikel 6
Planering, samordning och handläggning av ansökningar om tolkning vid sammanträden

1. Generaldirektoraten för EU-intern politik och EU-extern politik samt de politiska gruppernas
generalsekreterare ska senast tre månader i förväg lämna in ansökningarna från de ständiga
utskotten5 till generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser och se till att
sammanträdena sprids6 jämnt under hela arbetsveckan.

2. Tjänsten för sammanträdeskalendern, å ena sidan, och de politiska gruppernas
generalsekreterare, å den andra, ska vidta nödvändiga åtgärder för att samordna önskemålen
från sina respektive användare, särskilt när det gäller begäranden om extra sammanträden och
sådana begäranden om sammanträden som lämnas in i sista minuten.

3. Generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser ska behandla önskemålen i
enlighet med de prioriteringar som fastställts av den begärande enheten, med beaktande av
prioriteringarna i artikel 2.1 och de profiler för tolkning som fastställts i artikel 4.1.

4. Generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser ska tillsammans med den
begärande enheten svara för nödvändig samordning i de fall en begäran om tolkning vid ett
sammanträde lämnas in av en användare för en sammanträdestid som normalt är reserverad
för en annan användare. Användaren måste dock i förekommande fall erhålla ett godkännande
från de politiska organen för en avvikelse från parlamentskalendern.

5. I de fall då önskemål på samma prioritetsnivå kolliderar, eller vid force majeure enligt artikel
8.1 a och 8.2 a, ska frågan hänskjutas till generalsekreteraren för ett förhandstillstånd, på
grundval av en vederbörligen motiverad begäran från användaren och tjänsten för
sammanträdeskalendern samt ett tekniskt utlåtande om tillgängliga resurser från
generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser7.

Artikel 7
Principer för schemaläggningen

1. Med hänsyn till tillgången på personalresurser får antalet parallella sammanträden med
tolkning aldrig vara fler än 16 per dag8, med undantag av plenarsammanträdesveckor. Inom
denna övre gräns gäller följande begränsningar:
– Vid högst 5 sammanträden kan högst 23 officiella språk täckas (vid plenarsammanträdet kan

emellertid samtliga officiella språk täckas).

5 Se bilaga VI till arbetsordningen.
6 På grundval av två sammanträdestider på vardera fyra timmar per dag.
7 Generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser kan föreslå andra tillgängliga tider, som ligger i anslutning
till den begärda tiden, för att se till att sammanträdena sprids bättre, i överensstämmelse med artikel 6.1.
8 På grundval av två sammanträdestider på vardera fyra timmar per dag.
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– Vid ytterligare 4 sammanträden kan upp till 16 officiella språk täckas9.
– Vid ytterligare 5 sammanträden kan upp till 12 officiella språk täckas.
– Vid ytterligare 2 sammanträden kan upp till 6 officiella språk täckas.

2. Utskotten ska organisera sina ordinarie sammanträden under utskottsveckorna genom att
välja tider från
– period A: måndag lunch till tisdag eftermiddag (högst tre halvdagar) och
– period B: onsdag lunch till torsdag eftermiddag (högst fyra halvdagar).
Under tisdags- och onsdagseftermiddagar under utskottsveckorna är fem tidsperioder
reserverade för trepartsmöten och relaterade skuggsammanträden och elva perioder för
utskottssammanträden, eller fyra perioder reserverade för trepartsmöten och relaterade
skuggsammanträden om tolv utskott sammanträder. Delegationssammanträden äger i princip
rum på torsdagseftermiddagarna.

3. Den maximala tiden för tolkning vid sammanträden är fyra timmar per halvdag, med undantag
av sammanträden med de användare som avses i artikel 2.1 a och b. När denna gräns
överskrids sätts de ytterligare tolkningsresurser som behövs in med beaktande av den gräns
som fastställts i artikel 7.1.

4. Spontana ansökningar om att förlänga sammanträden kan inte beviljas.

Artikel 8
Tidsfrister för inlämning och återkallande av ansökningar om tolkning vid sammanträden och

språktäckning

Sammanträden på arbetsorterna

1. För sammanträden som hålls på en av arbetsorterna gäller följande tidsfrister:

a) Ansökningar om sammanträden

Med undantag av force majeure och de tidsfrister som fastställts i fördraget om
Europeiska unionens funktionssätt ska varje ansökan om
– ett extra sammanträde10,
– senareläggning av ett sammanträde eller
– ändring av sammanträdesort
lämnas in senast en vecka före det planerade datumet för sammanträdet i fråga, eller två
veckor före om begäran avser en period med mycket hög arbetsbelastning11.
Sådana ansökningar ska behandlas enligt de förfaranden som föreskrivs i artikel 6.

b) Ansökningar som avser språktäckning

9 När resurser finns tillgängliga kan språktäckningen vid dessa sammanträden, utan förhandstillstånd, ökas till högst
18 officiella språk.
10 Sammanträden som täcks av de tolklag som ställs till gruppernas förfogande under sammanträdesperioderna, på
grundval av artikel 5.1 i de administrativa bestämmelserna för de politiska gruppernas sammanträden, räknas inte som
extra sammanträden.
11 Tisdagar och onsdagar under veckor med parlamentarisk verksamhet i Bryssel.
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Ansökningar om täckning av ytterligare ett officiellt språk ska lämnas in senast två veckor
före det planerade datumet för det berörda sammanträdet. Efter utgången av denna frist
kommer en sådan ansökan endast att beviljas om resurserna tillåter det.

Tidsfristen för en ansökan om täckning av ytterligare språk (utan garantier för att resurser
finns tillgängliga) och för bekräftelse på en tidigare ansökan är senast torsdag klockan tolv
veckan före det berörda sammanträdet. När det gäller nya ansökningar som lämnas in efter
denna tidsfrist ska tjänsten för sammanträdeskalendern, tillsammans med generaldirektoratet
för logistik och tolkning för konferenser, överväga att helt eller delvis tillämpa en annan profil
för tolkning än standardprofilen, såvida inte de relevanta resurserna har blivit tillgängliga till
följd av ett inställt sammanträde eller ändrat språkbehov under samma tidsperiod eller om
begäran avser en period med låg arbetsbelastning12.

Ansökningar om täckning av ett icke-EU-språk ska lämnas in senast fyra veckor före det
planerade datumet för sammanträdet i fråga.

c) Inställda sammanträden och ändrade språkbehov

Generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser måste alltid så snart som möjligt
meddelas om ett sammanträde ställs in eller ett språk utgår, och under alla omständigheter
senast torsdag klockan tolv veckan före sammanträdet. Tidpunkten för inställandet ligger till
grund för beräkningen av eventuella merkostnader, och dessa kommer att beaktas av
generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser vid rapporteringen enligt
artikel 15.

Sammanträden utanför arbetsorterna

2. För sammanträden som hålls på andra platser än arbetsorterna gäller följande tidsfrister:

a) Ansökningar om sammanträden

Med undantag av force majeure eller om datumen inte har fastställts av parlamentet ska varje
ansökan om
– ett extra sammanträde13,
– senareläggning av ett sammanträde eller
– ändring av sammanträdesort
lämnas in senast sex veckor före det planerade datumet för sammanträdet i fråga.
Sådana ansökningar ska behandlas enligt de förfaranden som föreskrivs i artikel 6.

b) Ansökningar som avser språktäckning

Enligt artikel 5 ska ansökningar om täckning av ytterligare ett språk lämnas in senast sex
veckor före det planerade datumet för sammanträdet i fråga.

12 Torsdagseftermiddagar under veckor med parlamentarisk verksamhet i Bryssel.
13 Sammanträden som täcks av de tolklag som ställs till gruppernas förfogande under sammanträdesperioderna, på
grundval av artikel 5.1 i de administrativa bestämmelserna för de politiska gruppernas sammanträden, räknas inte som
extra sammanträden.

F5_Riktlinjer för flerspråkigheten

- 313 -- 313 -



PE 422.618/BUR

Tidsfristen för en ansökan om täckning av ytterligare språk (utan garantier för att resurser
finns tillgängliga) och för bekräftelse på en tidigare ansökan är torsdag klockan tolv den andra
veckan före det berörda sammanträdet.

När det gäller ansökningar som lämnas in efter denna tidsfrist ska tjänsten för
sammanträdeskalendern, tillsammans med generaldirektoratet för logistik och tolkning för
konferenser, överväga att helt eller delvis tillämpa en annan profil för tolkning än
standardprofilen.

c) Inställda sammanträden och ändrade språkbehov

Generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser ska alltid så snart som möjligt
meddelas om ett sammanträde ställs in eller ett språk utgår, och under alla omständigheter
senast torsdag klockan tolv den andra veckan före sammanträdet. Tidpunkten för inställandet
ligger till grund för beräkningen av eventuella merkostnader, och dessa kommer att beaktas
av generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser vid rapporteringen enligt
artikel 15.

DEL II
SLUTGRANSKNING AV SPRÅKJURISTER SAMT SPRÅKLIG GRANSKNING14

Artikel 9
Inlämning och återlämning av texter för språkjuridisk slutgranskning eller språklig granskning

1. Innan de lämnas till översättning ska alla texter från parlamentsutskotten som ska genomgå
språkjuridisk slutgranskning eller språklig granskning lämnas till
 direktoratet för rättsakter för språkjuridisk slutgranskning om det gäller lagstiftningstexter,
 generaldirektoratet för översättning för språklig granskning om det gäller icke-

lagstiftningstexter15.

2. Utom när det gäller preliminärt överenskomna texter enligt artikel 74.4 i arbetsordningen ska
språkjuridisk slutgranskning respektive språklig granskning i princip vara avslutad inom en
arbetsdag efter det att texten har mottagits.

I en text som antagits av ett utskott får icke-tekniska ändringar göras vid den språkjuridiska
slutgranskningen eller språkliga granskningen endast efter överenskommelse med
utskottssekretariatet på utskottsordförandens ansvar.

En språkjuridiskt slutgranskad eller språkligt granskad text som fått utskottssekretariatets
godkännande ska ersätta den text som först inlämnades av utskottet i syfte att översättas och
ska utgöra underlag för senare versioner. En elektronisk kopia av texten sänds automatiskt till
det berörda utskottssekretariatet (s.k. copy-back).

14 När det gäller förhandsplanering och tidsfrister för språkjuridisk slutgranskning och språklig granskning, se även del III,
artiklarna 12 och 13.
15 Språklig granskning: granskning av en icke-lagstiftningstext som omfattar grammatik, interpunktion, stavning,
terminologi, språkligt flyt, språkligt register och stil.
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3. För att direktoratet för rättsakter och generaldirektoratet för översättning ska kunna slutföra
sin språkjuridiska slutgranskning respektive sin språkliga granskning inom en arbetsdag ska
utskottssekretariatet se till att den person som utsetts till ansvarig för en text är tillgänglig för
att besvara alla frågor om texten under denna tid.

4. Tidsfristen i denna artikel ska förlängas i enlighet med artikel 13.1 i händelse av långa texter
eller efter överenskommelse med det berörda utskottssekretariatet, i händelse av exceptionellt
många ändringsförslag, exceptionell arbetsbörda eller i situationer där omständigheterna
möjliggör en längre total tidsfrist.

5. När en preliminär överenskommelse har nåtts med rådet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,
inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, slutför direktoratet för rättsakter den
språkjuridiska slutgranskningen inom sex veckor från det att man har mottagit den översatta
texten från parlamentets eller rådets översättningstjänster, i enlighet med artikel 40 i den
gemensamma förklaringen från Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 13 juni
2007 om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet och de praktiska
administrativa arrangemangen mellan parlamentet och rådet av den 26 juli 2011 för
tillämpning av artikel 294.4 i EUF-fördraget i händelse av överenskommelse vid första
behandlingen.

6. För språkjuridisk slutgranskning och språklig granskning av de texter som avses i artiklarna
10.3 och 11.3 ska man i varje enskilt fall enas om tidsfrister med den enhet som begärt sådan
granskning.

Artikel 10
Prioriteringsordning för språkjuridisk slutgranskning

1. Följande dokumentkategorier ska slutgranskas av direktoratet för rättsakter i följande
prioriteringsordning:
a) Preliminära överenskommelser med rådet inom ramen för det ordinarie

lagstiftningsförfarandet.
b) Slutliga lagstiftningsbetänkanden från utskotten när utskotten har beslutat att inleda

förhandlingar i enlighet med artikel 71.1 i arbetsordningen.
c) Slutliga lagstiftningsbetänkanden från utskotten och plenarändringsförslag till dessa

betänkanden.
d) Kompromissändringsförslag till slutliga lagstiftningsbetänkanden.
e) Förslag till lagstiftningsbetänkanden från utskotten.
f) Lagstiftningsyttranden från utskotten.
g) Förslag till lagstiftningsyttranden från utskotten.
h) Ändringsförslag som lagts fram i ansvariga eller rådgivande utskott.

När det gäller de texter som avses i leden b–h ska endast de delar av texten som kan bli föremål
för omröstning i kammaren slutgranskas, vilket utesluter motiveringar efter ändringsförslag
och efter själva huvudtexten.

2. Direktoratet för rättsakter följer arbetet i parlamentsutskotten och ger på begäran råd och stöd
till ledamöter och utskottssekretariat när det gäller utarbetandet av de lagstiftningstexter som
avses i punkt 1.
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3. Andra texter än de som avses i punkt 1 kan slutgranskas av direktoratet för rättsakter i den
omfattning som resurserna tillåter.

Artikel 11
Prioriteringsordning för språklig granskning

1. Följande dokumentkategorier ska granskas språkligt av generaldirektoratet för översättning i
följande prioriteringsordning:

a) Slutliga icke-lagstiftningsbetänkanden från utskotten och plenarändringsförslag till
dessa betänkanden.

b) Förslag till icke-lagstiftningsbetänkanden från utskotten.
c) Icke-lagstiftningsyttranden från utskotten.
d) Förslag till icke-lagstiftningsyttranden från utskotten.
e) Resolutionsförslag.
f) Kompromissändringsförslag till slutliga icke-lagstiftningsbetänkanden.

När det gäller de texter som avses i leden a–d och f ska endast de delar av texten som kan bli
föremål för omröstning i kammaren granskas språkligt, vilket utesluter motiveringar efter
ändringsförslag och efter själva huvudtexten.

2. Generaldirektoratet för översättning följer arbetet i parlamentsutskotten och ger på begäran
råd och stöd till ledamöter och utskottssekretariat när det gäller utarbetandet av de icke-
lagstiftningstexter som avses i punkt 1.

3. Andra texter än de som avses i punkt 1 kan granskas språkligt av generaldirektoratet för
översättning i den omfattning som resurserna tillåter.

DEL III
ÖVERSÄTTNING

Artikel 12
Inlämning av original, originalens kvalitet och förhandsplanering av språkjuridisk slutgranskning,

språklig granskning och översättning

1. Varje begäran om översättning ska lämnas via de relevanta it-applikationerna. Samtidigt
lägger den enhet som begär översättningen ut originaldokumentet i den relevanta
datakatalogen. Originaltexten ska följa tillämpliga mallar och respektera gällande krav på
markeringar. Den ska vara av tillräckligt god kvalitet för att relevanta översättningsverktyg
ska kunna användas16. Dessutom ska den vara av tillräckligt god kvalitet när det gäller språk
och utformning och åtföljas av alla nödvändiga referenser för att undvika dubbelarbete inom
översättningen och för att garantera den översatta textens kvalitet och överensstämmelse med
originalet.

2. Utskottssekretariaten och alla andra som begär översättningstjänster ska varje kvartal, på
grundval av sina arbetsprogram, informera språkjurist- och översättningsenheterna om den
förväntade arbetsbelastningen. I fråga om exceptionellt långa texter och/eller när exceptionellt
många ändringsförslag förväntas ska en tidig varning omedelbart sändas till samtliga berörda
parter.

16 Se Vade Mecum for Authors and Requesting Services, som offentliggjorts av generaldirektoratet för översättning.
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3. Språkjurist- och översättningsenheterna ska på motsvarande sätt omedelbart sända en tidig
varning till utskottens sekretariat och alla andra som begär översättningstjänster när de räknar
med svårigheter att hålla en begärd tidsfrist.

Artikel 13
Tidsfrister för språkjuridisk slutgranskning, språklig granskning och översättning samt ledtider för

översättning17

1. De texter som ska behandlas i utskott eller delegationer ska inlämnas för översättning via de
relevanta it-applikationerna av utskottets eller delegationens sekretariat senast tio arbetsdagar
före det sammanträde för vilket översättning har begärts. Tidsfristen på tio arbetsdagar ska
inkludera en arbetsdag antingen för språkjuridisk slutgranskning av direktoratet för rättsakter
eller för språklig granskning av generaldirektoratet för översättning (utom vid långa texter –
mer än åtta standardsidor – då två arbetsdagar ska tillåtas för språkjuridisk slutgranskning
eller språklig granskning). Om denna tidsfrist respekteras kommer de översatta texterna att
göras tillgängliga i elektronisk form senast två arbetsdagar före det relevanta sammanträdet.
Texterna trycks sedan och delas ut vid det sammanträde för vilket översättning har begärts.

2. Slutliga betänkanden som antagits av parlamentsutskotten kan sättas upp på
föredragningslistan för en sammanträdesperiod om de har ingetts och, när det gäller
lagstiftningsbetänkanden och ändringsförslag till arbetsordningen, lämnats för språkjuridisk
slutgranskning till direktoratet för rättsakter eller för språklig granskning till
generaldirektoratet för översättning, och ingetts senast
a) en månad före den berörda sammanträdesperioden när det gäller

lagstiftningsbetänkanden vid första behandlingen (COD***I),
b) fredagen i den fjärde arbetsveckan före den relevanta sammanträdesperioden när det

gäller lagstiftningsbetänkanden som antas enligt samarbetsförfarandet eller
godkännandeförfarandet (CNS, NLE, APP) samt initiativbetänkanden (INL, INI),

c) fredagen i den tredje arbetsveckan före den relevanta sammanträdesperioden när det
gäller övriga betänkanden.

Om dessa tidsfrister följts ställs betänkandena till gruppernas förfogande i samtliga officiella
språkversioner senast kl. 12.00 fredagen andra arbetsveckan före sammanträdesperioden.
Lagstiftningsbetänkanden vid första behandlingen (COD***I) ska dock göras tillgängliga
inom tio arbetsdagar efter att de har lämnats in via de relevanta it-applikationerna.

Slutliga betänkanden ska lämnas för språkjuridisk slutgranskning till direktoratet för rättsakter
(lagstiftningstexter) eller för språklig granskning till generaldirektoratet för översättning
(icke-lagstiftningstexter) snarast möjligt efter antagande i utskottet och i princip inte senare
än två arbetsdagar efter antagandet.

Om ett utskott i enlighet med artikel 71.1 i arbetsordningen har beslutat att inleda
förhandlingar på grundval av ett slutligt lagstiftningsbetänkande ska tidsfristen på en månad
enligt punkt 2 a inte tillämpas. Direktoratet för rättsakter och generaldirektoratet för
översättning ska se till att sådana slutliga lagstiftningsbetänkanden granskas och att deras
originalspråkversion av betänkandena därefter sänds ut med prioritet via de relevanta
it-applikationerna.

17 Ledtid för översättning: tiden från det att översättningsprocessen inleds tills den är avslutad.
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3. När en preliminär överenskommelse har nåtts med rådet enligt artikel 74.4 i arbetsordningen,
inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, ska den överenskomna texten lämnas
in för översättning hos parlamentets administration med en tidsfrist på 10 arbetsdagar.
I brådskande fall kan en kortare tidsfrist tillämpas, med hänsyn till den tidsplan för
lagstiftningen som institutionerna har kommit överens om.

4. För frågor och interpellationer krävs följande ledtider för översättning:
a) Frågor för skriftligt besvarande: fem arbetsdagar.
b) Prioriterade frågor för skriftligt besvarande: tre arbetsdagar.
c) Frågor för muntligt besvarande: en arbetsdag.
d) Större interpellationer för skriftligt besvarande: tre arbetsdagar.

5. För alla övriga texter, med undantag av dokument för talmannen, parlamentets styrande organ,
förlikningskommittéerna, generalsekreteraren och rättstjänsten, ska en allmän ledtid för
översättning på minst tio arbetsdagar tillämpas.

6. Talmannen kan bevilja undantag från de tidsfrister som anges i punkterna 1 och 2 i de fall då
texterna är brådskande till följd av tidsfrister som föreskrivs enligt fördragen eller de
prioriteringar som fastställts av talmanskonferensen, med hänsyn till den tidsplan för
lagstiftningen som institutionerna har kommit överens om.

7. Tidsfristen i denna artikel kan förlängas, efter överenskommelse med den enhet som begär
översättning, i händelse av exceptionellt långa texter, exceptionellt många ändringsförslag,
exceptionell arbetsbörda, i situationer där omständigheterna möjliggör en längre total tidsfrist,
eller i fråga om texter för vilka undantag har beviljats enligt artikel 15.2.

8. För de dokument från de politiska grupperna som ska behandlas i kammaren fastställs
tidsfristen för inlämning i föredragningslistan av talmanskonferensen, i normala fall till
kl. 13.00 på onsdagen i veckan före sammanträdesperioden. Efter denna tidsfrist medges inte
någon ändring av den text som lämnats in av gruppen.

9. Ledamöterna får begära att utdrag ur det fullständiga förhandlingsreferatet eller andra texter
med direkt anknytning till det parlamentariska arbetet ska översättas till det officiella språk
som ledamöterna önskar. Varje ledamot har rätt att få högst 30 sidor översatt text per år (alla
språkkombinationer). Denna rättighet är strikt personlig och kan inte överlåtas eller föras över
från ett år till ett annat. Ledtiden för översättning ska vara minst 10 arbetsdagar.

Andra officiella organ inom parlamentet kan begära översättning av utdrag ur det fullständiga
förhandlingsreferatet, särskilt när ett eller flera inlägg kräver åtgärder.

10. Texter från talmannen, parlamentets styrande organ, förlikningskommittéerna,
generalsekreteraren och rättstjänsten samt texter för vilka det brådskande förfarandet ska
tillämpas i enlighet med artikel 163.2 i arbetsordningen, eller texter som lämnats in i enlighet
med artiklarna 111 och 112 vid begränsade tidsfrister och i brådskande fall, ska översättas så
snart som resurserna tillåter, och hänsyn ska då tas till den prioriteringsordning som fastställts
i artikel 14 och den begärda tidsfristen.
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Artikel 14
Översättningstjänster

1. Följande dokumentkategorier ska översättas av generaldirektoratet för översättning i följande
prioriteringsordning:
a) Dokument som ska bli föremål för omröstning i kammaren:

– texter som överenskommits i enlighet med artikel 74.4 i arbetsordningen,
– slutliga lagstiftningsbetänkanden från utskotten när utskotten har beslutat att

inleda förhandlingar i enlighet med artikel 71.1 i arbetsordningen,
– lagstiftningsbetänkanden och ändringsförslag till dessa,
– icke-lagstiftningsbetänkanden och ändringsförslag till dessa,
– resolutionsförslag och ändringsförslag till dessa.

b) Prioriterade dokument för talmannen, parlamentets styrande organ,
förlikningskommittéerna, generalsekreteraren och rättstjänsten.

c) Dokument för behandling i utskotten som kan komma att bli föremål för omröstning i
kammaren: förslag till betänkande, ändringsförslag, kompromissändringsförslag,
förslag till yttrande, slutliga yttranden, utkast till resolutionsförslag.

d) Övriga dokument för behandling i utskotten: arbetsdokument, sammanfattningar och
briefingar.

2. Översättningstjänster ska även erbjudas följande användare:
a) Parlamentsdelegationerna (på två officiella språk som väljs av den berörda

delegationen).
b) De politiska grupperna18.
c) Övriga officiella organ som godkänts av presidiet och talmanskonferensen.
d) Ledamöterna när det gäller texter med direkt anknytning till det parlamentariska

arbetet, inom de gränser som fastställts i artikel 13.9.
e) Utredningsavdelningarna och forskningsenheterna.
f) Parlamentets generalsekretariat (för dess administrativa och kommunikativa behov).

3. Europaparlamentet ska även tillhandahålla översättning för AVS–EU:s gemensamma
parlamentariska församling (i enlighet med Cotonouavtalets första protokoll), den
parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet, den parlamentariska
församlingen EU–Latinamerika och den parlamentariska församlingen Euronest (i enlighet
med respektive gällande bestämmelser) samt åt Europeiska ombudsmannen (i enlighet med
ramavtalet om samarbete av den 15 mars 2006).

4. Utöver detta kan parlamentet tillhandahålla Regionkommittén och Europeiska ekonomiska
och sociala kommittén översättningstjänster, i enlighet med samarbetsavtalet av den
5 februari 2014.

Artikel 15
Längden på de texter som ska översättas

1. Följande begränsningar ska tillämpas för texter som lämnas in för översättning:

18 Dessutom kan varje politisk grupp även begära översättning av brådskande dokument på totalt 15 sidor per vecka och
grupp, förutsatt att dessa dokument är direkt knutna till det parlamentariska arbetet.
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a) Förberedande arbetsdokument och sju sidor för ett icke-lagstiftningsbetänkande
motiveringar: sex sidor för ett lagstiftningsbetänkande

tolv sidor för ett initiativbetänkande som avser
lagstiftning
tolv sidor för en genomföranderapport
tre sidor för ett lagstiftningsyttrande

b) Utkast till resolutionsförslag: fyra sidor, inklusive skälen men
exklusive beaktandeleden

c) ”Förslag” i icke-lagstiftningsyttranden: en sida
d) Motiveringar till ändringsförslag: högst 500 tecken
e) Sammanfattningar: fem sidor
f) Frågor för skriftligt besvarande: 200 ord
g) Större interpellationer för skriftligt
besvarande: 500 ord
h) Resolutionsförslag i enlighet med 200 ord
artikel 143 i arbetsordningen:

Med sida avses en text med 1 500 tecken (mellanslag oräknade).

2. Ett parlamentsutskott kan bevilja sin föredragande ett undantag från de begränsningar som
fastställts i punkt 1, under förutsättning att den årliga reserven på 45 sidor inte överskrids.
Utskottsordförandekonferensen ska i förväg informeras om undantaget så att man kan se till att
detta överensstämmer med den tilldelade reserven. Då ett utskott använt hela sin reserv krävs
ett godkännande från presidiet för ytterligare undantag.

DEL IV
SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 16
Att göra användarna och språktjänsterna mer medvetna om sitt ansvar

1. Översättnings- och tolktjänsterna ska informera användarna var sjätte månad både om de
kostnader som uppstått till följd av deras önskemål om språkresurser och om i vilken
utsträckning dessa riktlinjer har följts.

2. Efter varje sammanträde ska chefen för tolklaget, efter överenskommelse med
sammanträdessekretariatet, upprätta en sammanställning för generaldirektören för logistik och
tolkning för konferenser över de tolkningsresurser som begärts men inte använts. En kopia av
denna sammanställning ska översändas till det sekretariat som ansvarar för det berörda
sammanträdet tillsammans med uppgift om sammanträdets faktiska start- och sluttid.

3. Generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser ska, efter samråd med de
begärande enheterna, utarbeta en rapport med kvantitativa och kvalitativa analyser av orsakerna
till sena ansökningar och inställda sammanträden respektive till att språk som begärts inte
användes.

4. Generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser ska regelbundet (årligen) sända en
rapport till generalsekreteraren om den faktiska användningen av sammanträdeslokaler med
tolkningsmöjligheter.
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5. Vidare ska både översättnings- och tolktjänsterna upprätta varsin rapport om användningen av
språktjänsterna, som ska lämnas till presidiet. Dessa rapporter ska innehålla en analys av de
språkresurser som tillhandahållits, i förhållande till de tjänster som användarna begärt, och av
kostnaderna för att tillhandahålla dessa tjänster.

Artikel 17
Övergångsåtgärder till följd av en utvidgning

Fram till dess att det finns tillräckliga resurser för att en fullständig täckning av ett nytt språk ska
kunna garanteras, kan övergångsåtgärder för fördelning av tolknings- och översättningsresurserna
fastställas med beaktande av tillgängliga resurser.

Artikel 18
Ikraftträdande

Detta beslut, med ändringar, träder i kraft den 1 juli 2019. Det ersätter riktlinjerna av den 16 juni
2014.

Bilaga: Bestämmelser för individuell tolkning
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Bilaga 1
Bestämmelser för individuell tolkning

1. Tillämpningsområde

Tolkning kan ställas till förfogande för enskilda ledamöter enligt nedanstående villkor, i form av
individuell tolkning (”Interpretation Ad Personam”, IAP).

2. Användare

 Denna tjänst får användas av Europaparlamentets vice talmän, kvestorer, utskottsordförande,
föredragande, skuggföredragande, föredragande av yttrande, skuggföredragande av yttrande
och samordnare för de politiska grupperna.

3. Tillgänglighet och tidsfrister

 Individuell tolkning är tillgänglig i Bryssel och Strasbourg endast på vardagar (det vill säga
inte under allmänna helgdagar och andra arbetsfria dagar för parlamentet).

 Ansökningar ska lämnas in minst tre arbetsdagar före sammanträdesdagen.
 Denna tjänst är tillgänglig för alla officiella språk utom maltesiska och iriska.
 Den sedvanliga tolkningsmetoden är konsekutivtolkning eller viskningstolkning. Andra

tolkningsmetoder, såsom simultantolkning eller tolkning med s.k. guideväska
(simultantolkning med användning av bärbar ljudutrustning) kan användas om detta beslutas
av generaldirektoratet för logistik och tolkning för konferenser. Ett sådant beslut fattas på
grundval av tillgängliga resurser, den utrustning som behövs och de uppgifter som lämnats i
ansökan. Telekonferenser eller videokonferenser är endast möjliga om generaldirektoratet för
logistik och tolkning för konferenser har mottagit ansökan i mycket god tid så att man kan
undersöka om detta skulle vara genomförbart. Denna tjänst är inte tillgänglig för
telefontolkning (t.ex. via Skype) eller tolkning av filmer.

4. Logistiska arrangemang

 Om en annan lokal än ledamotens kontor ska användas måste den bokas av ledamotens
medarbetare i enlighet med gällande regler. Alla ansökningar kommer att dras av från
ledamotens tilldelning, även om en ansökan senare återkallas.

 Alla ändringar av plats, datum, tid eller språk betraktas som en ny ansökan och kommer att
dras av från ledamotens tilldelning.

 En påbörjad timme räknas som en hel arbetstimme.
 Om en tolk ombeds att vänta på mötesplatsen ska detta räknas som arbetstid.

5. Arbetsvillkor

 En ledamot får inte ensidigt under sammanträdets gång besluta att överskrida den planerade
sammanträdestiden, eftersom tolken kan ha tilldelats ett uppdrag för en annan ledamot efter
den planerade sluttiden för att resurserna ska utnyttjas på bästa sätt. Detta gäller även
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ändringar i fråga om typ av tolkning eller vilka språk som används. Sådana ändringar bör inte
förhandlas fram på plats med tolken, utan de bör endast diskuteras med chefen för den enhet
som ansvarar för rekrytering.

 För vissa entimmeslånga sammanträden, där två språk används, kan det räcka med en enda
tolk. Om det på grund av sammanträdets längd eller antalet språk behövs mer än en tolk,
kommer detta att dras av från ledamotens tilldelning. Endast generaldirektoratet för logistik
och tolkning för konferenser är behörigt att besluta om hur många tolkar som behövs.
Tilldelningen är strikt personlig och kan inte överlåtas eller föras över från ett år till ett annat.

 En ledamot kan inte begära en specifik tolk.
 Tolkar kan inte bli ombedda att göra skriftliga översättningar.
 Tolkens yrkesheder måste alltid respekteras.
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