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Ensidiga förklaringar i protokoll från rådets sammanträden  

Europaparlamentets resolution av den 27 september 2011 om ensidiga förklaringar i 

protokoll från rådets möten (2011/2090(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av skrivelsen av den 8 december 2009 från 

utskottsordförandekonferensens ordförande till ordföranden för parlamentets utskott för 

konstitutionella frågor, 

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 22 december 1998 om 

gemensamma riktlinjer för gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet1, 

– med beaktande av rådets och kommissionens svar på de skriftliga frågorna P-3977/2010 

respektive E-3981/2010, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen,  

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A7-0269/2011), 

och av följande skäl: 

A. Domstolen har tydlig och exklusiv behörighet att besluta om tolkningen av 

unionslagstiftningen, dvs. både primärrätten och sekundärrätten. 

B. Domstolen har flera gånger slagit fast att förklaringar inte är juridiskt bindande. 

C. Rådet är skyldigt att ge parlamentet fullständig information om sin ståndpunkt i samband 

med lagstiftningsförfarandena2. 

D. Enligt fördraget ska institutionerna samarbeta lojalt med varandra3. 

E. Ensidiga förklaringar från medlemsstaterna eller rådet kan påverka parlamentets 

lagstiftande befogenheter negativt. De försämrar dessutom unionslagstiftningens kvalitet 

och urholkar rättssäkerhetsprincipen. 

F. Inga förklaringar som, under något skede av lagstiftningsförfarandet, förs in i protokollen 

från rådets eller förlikningskommitténs möten kan föregripa resultatet av förhandlingarna 

mellan den lagstiftande myndighetens båda parter.  

1. Europaparlamentet vidhåller att förklaringar och uttalanden som inte ingår i en rättsakt 

men som berör den inte har någon rättsverkan, vare sig de utfärdats av en eller flera 

medlemsstater, och att de kan undergräva en enhetlig unionslagstiftning och en entydig 

tolkning av densamma. 

                                                 
1  EGT C 73, 17.3.1999, s. 1. 
2  Artikel 294 i EUF-fördraget (vid första behandlingen). 
3  Artikel 13 i EU-fördraget. 



2. Europaparlamentet påpekar att ensidiga förklaringar inte får minska eller äventyra 

behovet av att alla medlemsstater systematiskt tillämpar systemet att offentliggöra 

jämförelsetabeller som beskriver hur och med vilka medel EU-rätten ska införlivas i 

nationell lagstiftning, vilket gynnar ett ändamålsenligt och öppet genomförande av 

lagstiftningen i hela unionen. 

3. Europaparlamentet begär att alla förklaringar ska översändas till parlamentet och att 

medlemsstaternas förklaringar inte ska offentliggöras i L-serien av Europeiska unionens 

officiella tidning. 

4. Europaparlamentet uppmanar rådet att till parlamentet översända protokollet från den 

lagstiftande delen av rådsmötena samtidigt som det översänds till de nationella 

parlamenten och medlemsstaternas regeringar. 

5. Europaparlamentet förbehåller sig rätten att använda alla lagliga medel som står till dess 

förfogande i de fall då ensidiga förklaringar avsiktligt har lagts fram i syfte att ha 

rättsverkan. 

6. Europaparlamentet uppmanar rådet och kommissionen att, på grundval av artikel 295 i 

EUF-fördraget, inleda förhandlingar med parlamentet för att uppdatera den gemensamma 

förklaringen om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet (nu: det ordinarie 

lagstiftningsförfarandet), så att man beaktar Lissabonfördragets ikraftträdande och klart 

avgränsar tillämpningsområdet för ensidiga förklaringar. 

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, 

kommissionen och medlemsstaternas regeringar och parlament. 

 

 

 


