
PA\1213984DA.docx PE657.482v01-00

DA Forenet i mangfoldighed DA

Europa-Parlamentet
2019-2024

Retsudvalget

2020/2133(INI)

28.10.2020

UDKAST TIL UDTALELSE
fra Retsudvalget

til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender

om styrkelse af gennemsigtigheden og integriteten i EU-institutionerne gennem 
oprettelse af et uafhængigt etisk organ i EU
(2020/2133(INI))

Ordfører for udtalelse (*): Stéphane Séjourné

(*) Associeret udvalg – forretningsordenens artikel 57



PE657.482v01-00 2/4 PA\1213984DA.docx

DA

PA_NonLeg



PA\1213984DA.docx 3/4 PE657.482v01-00

DA

FORSLAG

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

1. bemærker, at forskellige lovgivningsmæssige foranstaltninger i EU-institutionerne til 
forebyggelse af interessekonflikter indeholder forskellige definitioner af begrebet 
"interessekonflikt"; mener derfor, at udtrykket bør forstås som en konflikt mellem en 
embedsmands offentlige hverv og private interesser, hvor embedsmanden som 
privatperson har interesser, der på utilbørlig vis kan påvirke udøvelsen af 
vedkommendes officielle opgaver og forpligtelser; bemærker imidlertid, at en sådan 
definition er af skiftende karakter, og at fuld gennemsigtighed ikke nødvendigvis giver 
nogen garanti for, at der ikke er nogen interessekonflikter, eller for offentlighedens 
tillid; 

2. er af den opfattelse, at undersøgelsen af de indstillede kommissærers erklæringer med 
henblik på at konkludere, at der foreligger en interessekonflikt, er af fundamental 
institutionel og demokratisk betydning og bør foretages med størst mulige 
opmærksomhed, engagement og ansvarsfølelse;

3. er også af den opfattelse, at andre oplysninger og dokumenter end de indstillede 
kommissærers erklæring om økonomiske interesser ofte er af afgørende betydning med 
henblik på at sikre, at den pågældende undersøgelse er fuldstændig og nøjagtig, og 
udelukke, at der kan være en interessekonflikt;

4. mener derfor, at Retsudvalget bør gives tilstrækkelig tid til at vurdere mulige 
interessekonflikter; mener endvidere, at det bør sikres, at udvalget har tilstrækkelige 
ressourcer, redskaber og færdigheder til at krydstjekke og lokalisere de nødvendige 
oplysninger;

5. mener, at konstateringen af en mulig interessekonflikt på grund af opgavens 
sofistikerede og komplekse karakter bør afpolitiseres og foretages på en uafhængig og 
systematisk måde med bistand fra et organ med den relevante ekspertise og erfaring;

6. mener, at det fremtidige etiske organ med henblik på erhvervelse af den nødvendige 
ekspertise bør have en permanent, uafhængig og kollegial struktur, og at dets 
sammensætning enten kan baseres på specifikke institutionelle poster som f.eks. posten 
som Domstolens præsident eller på de enkelte EU-institutioners udnævnelse af 
sagkyndige;

7. anbefaler derfor, at Retsudvalget, samtidig med at det fuldt ud bevarer sin kompetence 
på området, træffer afgørelse om, hvorvidt der foreligger en interessekonflikt, efter at 
have modtaget en ikke-bindende anbefaling fra et sådant uafhængigt sagkyndigt 
rådgivende organ; 

8. mener endvidere, at dette fremtidige rådgivende organ også kan få den bredere opgave 
at undersøge interessekonflikter i EU-institutionerne og -agenturerne generelt og herved 
på en supplerende og afbalanceret måde spille en forebyggende rolle via bevidstgørelse 
og beføjelser til at udstede etiske retningslinjer på den ene side og en 
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regelefterlevelsesrolle på den anden side.


