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FÖRSLAG

Utskottet för rättsliga frågor finner att Lissabonfördraget positivt bidrar till att stärka 
parlamentets inflytande både inom lagstiftningsområdet och när det gäller övervakning av 
kommissionens befogenheter för genomförande och delegering av lagstiftning, och uppmanar 
utskottet för konstitutionella frågor att i egenskap av ansvarigt utskott införliva följande 
förslag i sitt förslag till resolution:

1. Europaparlamentet betonar att Lissabonfördraget ger nationella parlament en avsevärt 
starkare roll i att kontrollera efterlevnaden av subsidiaritetsprincipen, genom införande av 
två särskilda mekanismer. I vartdera fallet kommer de nationella parlamenten att ha en 
period på åtta veckor (som kommissionen är skyldig att bevilja dem) under vilka de kan 
invända mot lagstiftningsförslag. För det första, om en tredjedel av parlamenten i EU 
lämnar ett motiverat yttrande om att ett visst lagstiftningsförslag inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen, kommer kommissionen att behöva ompröva detta förslag. För det 
andra, om en majoritet av parlamenten i unionen lämnar ett motiverat yttrande som 
motsätter sig ett förslag till rättsakt på grund av att det inte är förenligt med 
subsidiaritetsprincipen, kommer både Europaparlamentet och rådet att behöva rösta om 
denna fråga innan parlamentet gör något uttalande vid första behandlingen om innehållet.

2. Europaparlamentet finner – med hänsyn till att bestämmelserna i protokollet om 
subsidiaritetsprincipen kommer att tillämpas på nya lagförslag omedelbart efter att 
Lissabonfördraget trätt i kraft – att ett korrekt internt förfarande måste införas i 
parlamentets arbetsordning för det ska kunna yttra sig om subsidiaritetsfrågan snabbt och 
effektivt och för att se till att de nationella parlamentens motiverade yttranden beaktas i 
tillräcklig utsträckning utan onödig fördröjning av lagstiftningsförfarandet.

3. Europaparlamentet betonar att gemenskapsrättens förenlighet med subsidiaritetsprincipen 
enligt artikel 35 för närvarande faller inom dess behörighetsområde och anser att det 
särskilda förfarandet för att behandla subsidiariteten skulle, om en majoritet av de 
nationella parlamenten har yttrat sig mot ett kommissionsförslag, kunna bestå i att 
utskottet för rättsliga frågor för plenarförsamlingen lägger fram ett särskilt förslag om 
respekt för subsidiaritetsprincipen innan förslaget går till utskottet för en första behandling 
i parlamentet.

4. Europaparlamentet påpekar att Lissabonfördraget inbegriper en ny rättslig grund som 
gäller medbeslutande i fråga om immateriella rättigheter, i och med att det i artikel 118 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt uppges följande: ”Inom ramen för den 
inre marknadens upprättande eller funktion ska Europaparlamentet och rådet i enlighet 
med det ordinarie lagstiftningsförfarandet föreskriva åtgärder för att skapa europeiska 
rättigheter som säkerställer ett enhetligt skydd för immateriella rättigheter i unionen och 
för att upprätta centraliserade system för beviljande av tillstånd, samordning och kontroll 
på unionsnivå.”. Parlamentet beklagar att enhällighet och endast samråd med parlamentet 
har behållits som beslutsförfarande när det gäller regler för språkanvändning i samband 
med immateriella rättigheter.

5. Europaparlamentet finner att kommissionen bör utnyttja denna nya rättsliga grund för att 
åter ta upp tanken på ett EU-patent och för att komplettera och stärka EU-lagstiftningen 
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om immateriella rättigheter.

6. Europaparlamentet välkomnar den nya rättsliga grund som framställs i artikel 298 i 
fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilken följande gäller: ”När 
unionens institutioner, organ och byråer fullgör sina uppgifter ska de stödja sig på en 
öppen, effektiv och oberoende europeisk administration”. Detta utgör grunden för en 
förordning om en lag för administrativa förfaranden för unionen.

7. Europaparlamentet finner att en sådan förordning brådskande bör utarbetas och uttrycker 
sin avsikt att studera den form denna bör ha redan innan Lissabonfördraget träder i kraft, 
med hänsyn till medlemsstaternas olika rättsliga traditioner.

8. Europaparlamentet påpekar att fördragets nya bestämmelser om civilrättsligt och 
straffrättsligt samarbete inbegriper en rättslig grund för antagandet av åtgärder som stöder 
utbildning av domare och domstolspersonal. Parlamentet anser att sådana åtgärder, som 
ska antas genom medbeslutande och kan inbegripa ett närmande till medlemsstaternas 
lagar och förordningar, bör anses vara brådskande med tanke på de problem som nyligen 
tagits upp i betänkanden från utskottet för rättsliga frågor.

9. Europaparlamentet beklagar att ytterligare påtagliga framsteg inom området civilrättsligt 
samarbete kommer att förbli kraftigt hämmat genom att sådant samarbete begränsas 
genom artikel 81 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt till ”frågor som har 
gränsöverskridande följder”.

10. Europaparlamentet välkomnar det nya förfarandet om utnämning av domare och 
generaladvokater vid domstolen och tribunalen i enlighet med artikel 255 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt, enligt vilket nationella regeringars beslut ska föregås 
av ett yttrande om kandidaternas lämplighet att utföra sina uppdrag, från en panel av sju 
experter, av vilka en ska föreslås av Europaparlamentet. Parlamentets arbetsordning måste 
möjliggöra ett särskilt förfarande för utnämningen av denne panelledamot genom beslut i 
plenum som fattats på grundval av ett yttrande från det ansvariga utskottet.

11. Europaparlamentet finner att de nya bestämmelserna om rättsakter och rangordningen 
mellan olika normer, särskilt upprättandet av den delegerade akten, avgjort kommer att 
höja kvaliteten i unionens lagstiftning. För att underlätta tillämpningen av bestämmelserna 
om delegerade akter är det nödvändigt att institutionerna enas om en standardformulering 
som skulle kunna användas regelbundet i lagförslag. Parlamentet anser också att det är 
nödvändigt att så snart som möjlig gå vidare med ett antagande genom medbeslutande av 
en förordning om genomförandeakter grundat på artikel 291 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt.

12. Europaparlamentet finner, med tanke på att anpassningen till det nya fördraget kommer att 
ta en viss tid, att processen med att anpassa regelverket till det kommittébeslut som 
nyligen togs måste slutföras som ett brådskande ärende innan Lissabonfördraget träder i 
kraft. En ny anpassning för att ta hänsyn till delegerade akter som är mer komplexa än det 
nuvarande förfarandet kommer att behöva genomföras efter att det nya fördraget har trätt i 
kraft. Parlamentet litar på att kommissionen kommer att lägga fram de nödvändiga 
förslagen i detta syfte. Trots att definitionen av delegerade akter liknar begreppet 
”kvasirättsakter”, för vilka man tillämpar regleringsförfarandet med granskning, kan dessa 
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två begrepp inte betraktas som samma sak. Därför kan den anpassningsprocess som nu 
pågår inte ses som något som sätter ett exempel för framtiden.

13. Europaparlamentet uttrycker sin oro över det stora antalet kodifieringsförfaranden som 
väntar på att antas av rådet, vilket kommer att behöva arbeta hårt om rättsakterna om 
kodifiering ska antas innan det nya fördraget träder i kraft.

14. Europaparlamentet välkomnar att medbeslutandet hädanefter kommer att gälla 
tjänsteföreskrifterna, eftersom detta kommer att låta parlamentet delta på jämlika villkor 
med rådet i anpassningen av dessa föreskrifter. Detta kommer att vara särskilt relevant för 
de kommande reglerna för ledamöternas assistenter som parlamentet har beslutat att gå 
vidare med och genomföra.
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