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FORSLAG

Retsudvalget mener, at Lissabontraktaten yder et positivt bidrag til at styrke Parlamentets 
beføjelser på lovgivningsområdet og med hensyn til kontrollen med uddelegeringen af 
lovgivningsbeføjelser og Kommissionens gennemførelsesbeføjelser, og opfordrer Udvalget 
om Konstitutionelle Anliggender, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
forslag i det beslutningsforslag, det vedtager:

1. fremhæver, at Lissabontraktaten giver de nationale parlamenter en væsentlig stærkere 
rolle i forbindelse med kontrollen med overholdelsen af nærhedsprincippet ved at indføre 
to særlige mekanismer; de nationale parlamenter vil i hvert enkelt tilfælde få en periode på 
otte uger (som Kommissionen har pligt til at give dem), hvor de kan reagere på 
lovgivningsforslag; for det første, hvis en tredjedel af kamrene i EU's parlamenter afgiver 
en begrundet udtalelse om, at et lovgivningsforslag ikke er i overensstemmelse med 
nærhedsprincippet, vil Kommissionen være forpligtet til at tage det op til fornyet 
overvejelse; for det andet, hvis et flertal af kamrene i EU's parlamenter afgiver en 
begrundet udtalelse om, at de modsætter sig et udkast til en lovgivningsmæssig retsakt, 
fordi det ikke er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, vil både Europa-Parlamentet 
og Rådet skulle stemme om dette spørgsmål, inden Parlamentet tager stilling til 
substansen ved førstebehandlingen;

2. mener - i betragtning af at bestemmelserne i protokollen om nærhedsprincippet vil finde 
anvendelse på nye lovgivningsforslag straks efter Lissabontraktatens ikrafttræden - at der 
skal indføres en passende intern procedure i Parlamentets forretningsorden, således at 
Parlamentet hurtigt og effektivt kan tage stilling til spørgsmålet om overholdelse af 
nærhedsprincippet, og for at sikre, at der tages behørigt stilling til de nationale 
parlamenters begrundede udtalelser, uden at lovgivningsproceduren forsinkes unødigt; 

3. understreger, at det i dag i medfør af forretningsordenens artikel 35 tager stilling til, om 
fællesskabslovgivning er i overensstemmelse med nærhedsprincippet, og mener, at den 
særlige procedure til behandling af spørgsmålet om nærhedsprincippet kunne bestå i, at 
Retsudvalget, når et flertal af de nationale parlamenter har udtalt sig imod et forslag fra 
Kommissionen, fremsætter et specifikt forslag på plenarmødet vedrørende spørgsmålet 
om overholdelse af nærhedsprincippet, inden forslaget går i udvalg til førstebehandling i 
Parlamentet; 

4. påpeger, at Lissabontraktaten indeholder et nyt retsgrundlag om fælles beslutningstagning 
i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder, idet det i artikel 118 i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde bestemmes:  "Som led i det indre markeds 
oprettelse eller funktion fastsætter Europa-Parlamentet og Rådet efter den almindelige 
lovgivningsprocedure foranstaltninger vedrørende indførelse af europæiske 
beskyttelsesbeviser for at sikre en ensartet beskyttelse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder i Unionen samt indførelse af centraliserede tilladelses-, 
koordinations- og kontrolordninger på EU-niveau"; beklager, at sprogordningen i 
forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder fortsat skal vedtages med 
enstemmighed, og at Parlamentet blot skal høres herom;

5. mener, at Kommissionen bør udnytte dette nye retsgrundlag til at relancere idéen om et 
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EU-patent og fuldstændiggøre og styrke EU-lovgivningen om intellektuelle 
ejendomsrettigheder;

6. glæder sig over det nye retsgrundlag i artikel 298 i traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde, som bestemmer, at "Under udførelsen af deres opgaver støtter Unionens 
institutioner, organer, kontorer og agenturer sig på en åben, effektiv og uafhængig 
europæisk forvaltning", da dette giver grundlag for at vedtage forvaltningsretlige regler 
for EU;

7. mener, at det haster med at udarbejde sådanne regler, og tilkendegiver, at det har til 
hensigt at undersøge, hvilken form sådanne regler bør have, selv før Lissabontraktaten 
træder i kraft, på baggrund af de forskellige retlige traditioner i medlemsstaterne;

8. påpeger, at de nye bestemmelser i traktaten om retligt samarbejde om civilretlige 
spørgsmål og i straffesager omfatter et retsgrundlag for vedtagelse af foranstaltninger til 
støtte til uddannelse af dommere samt andet personale i retsvæsenet; er af den opfattelse, 
at sådanne foranstaltninger, som skal vedtages ved fælles beslutningstagning og kan 
omfatte indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser, 
bør overvejes hurtigst muligt på baggrund af de bekymringer, der er givet udtryk for i 
nylige betænkninger fra Retsudvalget;

9. beklager det forhold, at det fortsat vil være meget vanskeligt at gøre væsentlige fremskridt 
inden for samarbejdet om civilretlige spørgsmål, da et sådant samarbejde i henhold til 
artikel 81 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde er begrænset til 
"spørgsmål med grænseoverskridende virkninger";

10. glæder sig over den nye procedure for udnævnelse af dommere og generaladvokater ved 
Domstolen og Retten i artikel 255 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, 
hvorefter et udvalg bestående af syv eksperter, heraf én foreslået af Europa-Parlamentet, 
skal afgive udtalelse om kandidaternes kvalifikationer til at udøve embedet, inden de 
nationale regeringer træffer deres afgørelse; mener, at der i Parlamentets forretningsorden 
skal fastsættes en særlig procedure for udpegelsen af dette medlem af udvalget, hvorefter 
afgørelsen herom træffes på plenarmødet på grundlag af en udtalelse fra det ansvarlige 
udvalg;

11. mener, at de nye bestemmelser om retsakter og reglernes rangorden, især indførelsen af 
den delegerede retsakt, vil yde et afgørende bidrag til EU-lovgivningens kvalitet; mener, 
at institutionerne med henblik på at lette anvendelsen af bestemmelserne om delegerede 
retsakter må blive enige om en standardformulering, som kan anvendes regelmæssigt i 
lovgivningsforslag; mener endvidere, at der hurtigst muligt ved fælles beslutningstagning 
må vedtages en forordning om gennemførelsesretsakter på grundlag af artikel 291 i 
traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

12. mener, at det haster med at få afsluttet processen med at få tilpasset den gældende 
fællesskabsret til den seneste komitologiafgørelse, inden Lissabontraktaten træder i kraft, i 
betragtning af at tilpasningen til den nye traktat vil kræve en vis tid; er af den opfattelse, at 
der efter den nye traktats ikrafttræden vil skulle foretages en ny tilpasning for at tage 
hensyn til delegerede retsakter, som er mere kompleks end den øvelse, der i øjeblikket 
gennemføres, og forlader sig på, at Kommissionen vil fremsætte de nødvendige forslag 
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med henblik herpå; påpeger, at selv om definitionen af delegerede retsakter minder om 
begrebet "lovgivningslignende" retsakter, som forskriftsproceduren med kontrol finder 
anvendelse på, kan de to begreber ikke betragtes som ens, og mener derfor, at den 
tilpasningsprocedure, der nu er i gang, ikke kan anses for at danne præcedens for 
fremtiden;

13. er bekymret over det betragtelige antal kodifikationsprocedurer, der afventer vedtagelse i 
Rådet, som vil skulle arbejde hårdt, hvis de kodificerede retsakter skal vedtages, inden den 
nye traktat træder i kraft;

14. glæder sig over, at personalevedtægten fremover vil være undergivet den fælles 
beslutningsprocedure, da dette vil gøre de muligt for Parlamentet at deltage på lige fod 
med Rådet i tilpasningen af disse regler; mener, at dette navnlig vil være relevant for den 
kommende vedtægt for medlemmernes medarbejdere, som Parlamentet har besluttet at gå 
videre med og gennemføre.
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