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FORSLAG

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

1. mener, at Kommissionens lovgivningsinitiativret som fastsat i traktaterne hverken har 
været konstruktiv eller produktiv i de seneste år, idet Kommissionens output er faldet i 
det seneste årti, og Kommissionens formænd ikke har påtaget sig deres politiske ansvar; 
anbefaler derfor på det kraftigste, at Udvalget om Konstitutionelle Anliggender i højere 
grad udnytter Parlamentets beføjelser i henhold til traktaterne og overvejer en 
traktatrevision med henblik på at give Parlamentet en direkte lovgivningsinitiativret;

2. understreger, at Det Europæiske Råd har en de facto-initiativret inden for området med 
frihed, sikkerhed og retfærdighed i overensstemmelse med artikel 68 i TEUF, hvilket 
ikke afspejler lige vilkår mellem Parlamentet og Rådet; påpeger endvidere 
medlemsstaternes tidlige indflydelse gennem deres deltagelse i en lang række 
rådgivende organer i Kommissionen;

3. mener, at Parlamentet bør have en styrket direkte lovgivningsinitiativret, da det 
repræsenterer det europæiske folk direkte og ikke blot varetager nationale interesser, der 
har brug for en modvægt; beklager derfor, at denne mulighed regelmæssigt er blevet 
udskudt til en kommende traktatrevision;

4. beklager dybt, at kun en tredjedel af Parlamentets procedurer for lovgivningsmæssige 
og ikke-lovgivningsmæssige initiativer kan betragtes som vellykkede, og at de fleste 
lovgivningsmæssige initiativbetænkninger (INL), der er vedtaget siden 2011, ikke har 
resulteret i et positivt svar fra Kommissionen1; beklager også, at fristen på tre måneder 
for Kommissionen til at reagere på en parlamentsbeslutning som fastsat i punkt 16 i 
rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen 
("rammeaftalen fra 2010")2 og fristen på ét år for Kommissionen til at fremsætte et 
forslag til retsakt som svar på en lovgivningsmæssig initiativbetænkning konsekvent 
ikke er blevet overholdt;

5. er af den opfattelse, at lovgivningsmæssige initiativbetænkninger inden for rammerne af 
den almindelige lovgivningsprocedure, med kun én adressat og brugbare forslag inden 
for realistiske tidsrammer, vil blive mere vellykkede; anbefaler derfor, at Udvalget om 
Konstitutionelle Anliggender inviterer Kommissionen til forhandlingsbordet med 
henblik på at forlænge de relevante frister en smule og tage hensyn til de påståede 
organisatoriske vanskeligheder i forbindelse med rammeaftalen fra 2010 og dermed 
gøre Kommissionen mere lydhør over for Parlamentets beslutninger; forventer 
imidlertid til gengæld, at Kommissionens reaktion på og gennemførelse af en 
lovgivningsmæssig initiativbetænkning bør blive automatisk;

6. opfordrer indtrængende Kommissionen til som traktaternes vogter at overholde sine 

1 Studiet "The European Parliament’s right of initiative", Andreas Maurer, Innsbruck Universitet, Jean Monnet-
professorat i europæisk ret og europæisk integration, og Michael C. Wolf, Innsbruck Universitet, juli 2020, s. 55 
og 57.
2 EUT L 304 af 22.11.2011, s. 47.
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forpligtelser og opfylde sine egne tilsagn;

7. er af den opfattelse, at hvis Kommissionen ikke gennemfører Parlamentets anmodning 
om en lovgivningsmæssig retsakt inden for rammerne af den almindelige 
lovgivningsprocedure, skal dets beslutning vedtaget af et flertal af medlemmerne danne 
grundlag for en lovgivningsprocedure, der skal indledes af Parlamentet selv;

8. mener, at hvis Kommissionen ikke fremsætter et forslag til retsakt og ikke giver en 
behørig begrundelse herfor som krævet i henhold til artikel 225 i TEUF efter 
Parlamentets anmodning herom, vil dette udgøre passivitet, og Parlamentet vil 
forbeholde sig retten til at anlægge sag i henhold til artikel 265 i TEUF.


