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FÖRSLAG

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

A. Till följd av sin granskning av aktuella lagförslag avser kommissionen att dra tillbaka 
68 förslag som anses vara oförenliga med Lissabonmålen eller principerna för bättre 
lagstiftning.

B. Att man dragit tillbaka de fyra förslagen som rör stadgan för europeiska föreningar, 
stadgan för europeiska ömsesidiga bolag och arbetstagarnas inflytande i dessa kan inte 
motiveras mot bakgrund av principerna för bättre lagstiftning, eftersom dessa förslag 
faktiskt syftar till att verkligen förbättra bestämmelserna i unionsmedborgarnas intresse 
och eftersom de därför på intet sätt kan likställas med onödiga byråkratiska bördor.

C. I enlighet med artikel 250.2 i EG-fördraget anses det allmänt att kommissionen har rätt att 
dra tillbaka aktuella lagförslag så länge som rådet inte har agerat, och att denna bestämmelse, 
inom ramen för medbeslutandeförfarandet, tillåter ett sådant tillbakadragande så länge som 
första behandlingen inte avslutats i Europaparlamentet och ”bekräftats” genom att rådet 
antagit en gemensam ståndpunkt.

D. Trots att artikel 250.2 i EG-fördraget ursprungligen utarbetats för samrådsförfarandet, 
måste den tolkas mot bakgrund av och i enlighet med artikel 251 i fördraget. Artikel 250.2 
kan därmed aldrig äventyra Europaparlamentets ställning inom beslutsprocessen.

E. Kommissionen får enligt artikel 251.2 andra stycket tredje strecksatsen i EG-fördraget 
endast informera Europaparlamentet om sin egen ståndpunkt då en gemensam ståndpunkt 
antas efter första behandlingen, och kommissionen får enligt 
artikel 251.2 tredje stycket led c endast avge ett yttrande i det fall den gemensamma 
ståndpunkten därefter ändras av parlamentet, så att det är tydligt att kommissionen inte 
längre ”äger” sina förslag och inte har rätt att dra tillbaka dem.

F. I enlighet med artikel 10 i EG-fördraget tillåter principen om lojalt samarbete kommissionen 
att dra tillbaka sina förslag endast om detta inte påverkar Europaparlamentets roll och 
behörighet som demokratisk beslutsfattare.

1. Europaparlamentet anser att även om kommissionen, inom ramen för 
medbeslutandeförfarandet, från rättslig synpunkt får dra tillbaka sina förslag i avvaktan på att 
rådet skall anta den gemensamma ståndpunkten, måste ett sådant tillbakadragande i alla 
händelser vara förenligt med principen om lojalt samarbete som fastställs i artikel 10 i 
EG-fördraget och som gäller mellan EU-institutionerna.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att respektera principen om lojalt samarbete i 
samtliga de fall då Europaparlamentet, i enlighet med artikel 55 i parlamentets arbetsordning, 
begär att kommissionen skall dra tillbaka sina förslag.

3. Europaparlamentet anser att kommissionen, efter det att den gemensamma ståndpunkten 
antagits, enligt fördraget inte är bemyndigad att dra tillbaka sitt lagstiftningsförslag och att 
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denna begränsning konkret gäller paketet med aktuella lagförslag i bilagan till 
kommissionens meddelande KOM(2005)0462.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att höra Europaparlamentet om varje förslag 
som kommissionen avser att dra tillbaka och att beakta parlamentets yttrande i största 
möjliga mån. Parlamentet uppmanar i alla händelser kommissionen att behandla parlamentet 
och rådet lika.

5. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att använda rätten att dra tillbaka sina förslag 
för att göra de aktuella lagförslagen mer förenliga med principerna om bättre lagstiftning 
och Lissabonmålen, som till exempel en hög sysselsättningsgrad, social trygghet, 
ekonomisk tillväxt och administrativ förenkling.

6. Europaparlamentet beklagar djupt att kommissionen redan har beslutat att dra tillbaka 
följande förslag:

a) Förslag till förordning om stadgan för europeiska föreningar (1991/0386(COD))1.
b) Förslag till direktiv om komplettering av stadgan för europeiska föreningar med 

avseende på arbetstagarinflytande (1991/0387(COD))2.
c) Förslag till förordning om stadgan för europeiska ömsesidiga bolag

(1991/0390(COD))3. 
d) Förslag till direktiv om komplettering av stadgan för europeiska ömsesidiga bolag med 

avseende på arbetstagarinflytande (1991/0391(COD))4.

  
1 EGT C 99, 21.4.1992, s. 1.
2 EGT C 99, 21.4.1992, s. 14.
3 EGT C 99, 21.4.1992, s. 40.
4 EGT C 99, 21.4.1992, s. 57.
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