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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om proceduren for Europa-Parlamentets godkendelse af Kommissionen
(2005/2024(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til EU-traktatens artikel 213 og 214 og Det Europæiske 
Atomenergifællesskabs traktats artikel 1261, 

– der henviser til artikel 26, 27, 28, 348 og 350 i traktaten om en forfatning for Europa og 
erklæring 7 om artikel 27 i forfatningen for Europa, der er vedhæftet slutakten fra 
regeringskonferencen,

– der henviser til artikel 10 i lov af 20. september 1976 om valg af repræsentanter til 
Europa-Parlamentet ved direkte, almindelig stemmeret2,

– der henviser til rammeaftalen om forholdet mellem Europa-Parlamentet og 
Kommissionen,

– der henviser til sin beslutning af 18. november 2004 om valg af Kommissionen3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 45 og artikel 98 og 99,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A6-000/2005),

A. der gør opmærksom på, at parlamentshøringer af kandidater til Kommissionen, der blev 
anvendt første gang i 1994 og derefter udviklet, har opnået en legitimitet, som er fuldt 
accepteret ikke alene af Parlamentet og Kommissionen, men også af Rådet og 
medlemsstaterne,

B. der peger på, at Kommissionens demokratiske ansvar i høj grad understreges ved hjælp af 
Parlamentets godkendelsesproces, der er åben, retfærdig og ensartet, og i hvilken hver 
enkelt indstillet kommissær fremlægger alle relevante oplysninger for Parlamentet,

C. der bemærker, at forfatningen skal træde i kraft den 1. november 2006,

D. der gør opmærksom på, at det i lyset af tidligere erfaringer og med henblik på den 
forestående forfatningsreform vil være ønskværdigt at gennemgå Parlamentets procedure 
for godkendelse af Kommissionen,

1. vedtager følgende principper, kriterier og ordninger for at underkaste Kommissionen som 
helhed dens godkendelse ved afstemning:

  
1 Som ændret ved Nice-traktatens protokol om udvidelse, artikel 4, som ændret ved artikel 45 i tiltrædelsesakten 
af 16. april 2003 (trådte i kraft den 1. maj 2004). 
2 EFT L 278 af 8.10.1976. 
3 P6_TA(2004)0063.
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Vurderingskriterier

a) Parlamentet vurderer de indstillede kommissærer på grundlag af deres almindelige 
duelighed, europæiske engagement og uomtvistelige uafhængighed. Parlamentet 
vurderer kandidatens viden om den relevante portefølje og kommunikationsevner. 

b) Parlamentet lægger særlig vægt på at opnå balance mellem kønnene. Parlamentet kan 
fremsætte udtalelser om den valgte formands disposition af ansvarsområder.

c) Parlamentet forventer, at alle oplysninger om økonomiske interesser fremlægges. Der 
skal gives oplysning om domfældelser i kriminalsager eller igangværende 
kriminalsager. Parlamentet kan opfordre kandidaterne til at oplyse om medlemskaber 
og poster i bekendelses- og ikke-bekendelsesorganisationer. 

Høringer

d) Hver enkelt indstillet kommissær indbydes til at give møde for det eller de ansvarlige 
parlamentsudvalg til en enkelt høring af tre timers varighed. Høringerne er offentligt 
tilgængelige. 

e) Høringerne arrangeres i fællesskab af Formandskonferencen og 
Udvalgsformandskonferencen. Der skal foretages de nødvendige foranstaltninger for 
at samle de ansvarlige udvalg i tilfælde hvor porteføljerne er blandede. Den valgte 
formand for Kommissionen bliver hørt om de praktiske arrangementer. 

f) Parlamentet fremsender skriftlige spørgsmål til den indstillede kommissær i god tid 
før høringerne. Antallet af selvstændige, skriftlige spørgsmål begrænses til fem pr. 
parlamentsudvalg. 

g) Høringerne skal finde sted under omstændigheder og forhold, der giver de indstillede 
kommissærer lige og retfærdige muligheder for at præsentere sig selv og deres 
meninger. 

h) De indstillede kommissærer bliver opfordret til at indlede høringen med en mundtlig 
erklæring på maksimalt 20 minutter. Afholdelsen af høringerne har som mål at 
udvikle en pluralistisk, politisk dialog mellem de indstillede kommissærer og 
medlemmer af Parlamentet. Inden høringen afsluttes, skal den indstillede kommissær 
have mulighed for at fremlægge en kort, afsluttende erklæring. 

Evaluering

i) En registreret videooptagelse af høringerne skal gøres tilgængelig for offentligheden 
inden for 24 timer. 

j) Udvalgene skal mødes straks efter høringen for at evaluere de enkelte indstillede 
kommissærer. Disse møder afholdes for lukkede døre. Evalueringsudtalelserne skal 
offentliggøres, men forbliver foreløbige, indtil de er godkendt på et fælles møde 
afholdt af Formandskonferencen og Udvalgsformandskonferencen. 

k) Formandskonferencen og Udvalgsformandskonferencen afholder møde for lukkede 
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døre og vedtager en fælles anbefaling til Parlamentet om, hvorvidt de som helhed 
stemmer for udnævnelsen af formanden, udenrigsministeren og andre medlemmer af 
Kommissionen. 

2. vedtager følgende foranstaltninger i tilfælde af ændringer i sammensætningen eller 
fordelingen af Kommissionen i dens embedsperiode:

a) I tilfælde, hvor en ledig plads som følge af tilbagetræden, frivillig pensionering eller 
død skal besættes, og som en integreret del af den høringsproces, som forfatningen 
foreskriver, skal Parlamentet opfordre kandidaten til Kommissionen til at deltage i en 
høring under samme forhold som fastlagt i punkt 1.

b) I tilfælde af en ny medlemsstats tiltræden opfordrer Parlamentet den indstillede 
kommissær til at deltage i en høring under samme forhold som fastlagt i stk. 1. 

c) I tilfælde af en væsentlig omfordeling af porteføljer skal de berørte kommissærer 
opfordres til at give møde for de ansvarlige udvalg, før de påtager sig deres nye 
ansvar.

3. anmoder Rådet om at fremrykke perioden for det næste parlamentsvalg fra juni til maj 
2009 for at give det nye Parlament mulighed for at forberede sig til at blive hørt af Det 
Europæiske Råd, før Det Europæiske Råd fremsætter sit forslag til kandidat som formand 
for Kommissionen til Parlamentet. Minder om, at ordningerne for sådanne høringer til sin 
tid skal afgøres efter fælles aftale mellem Parlamentet og Rådet1; 

4. pålægger sin formand at henvise denne beslutning til det udvalg, der er ansvarligt for 
forretningsordenen, med henblik på at foreslå passende ændringsforslag til 
forretningsordenen, før forfatningen træder i kraft;

5. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen, Rådet og 
Ministerrådet.

  
1 Erklæring 7 om artikel 27 i forfatningen



PE 355.359v02-00 6/15 PR\557908DA.doc

DA

BEGRUNDELSE

Proceduren for Europa-Parlamentets godkendelse af Kommissionen
1. TRAKTATEN I TEORI OG I PRAKSIS
Det er værd at erindre om, at den nuværende procedure som fastlagt ved traktaterne - senest 
ændret ved Nice-traktaten - er typisk overkompliceret. Europa-Parlamentet har på den ene 
regeringskonference efter den anden lagt stor vægt på at understrege, at Kommissionen har en 
dobbelt legitimitet, fordi den både udnævnes af og er ansvarlig over for Det Europæiske Råd 
og Europa-Parlamentet1. Dette har ført til visse spændinger mellem Parlamentet og 
medlemsstaterne, som igen kom op til overfladen på konventet. 

I henhold til Maastricht-traktaten skulle Parlamentet høres i forbindelse med udnævnelsen af 
Kommissionens formand, og det skulle godkende Kommissionen som helhed2. Ved 
Amsterdam-traktaten blev Parlamentets godkendelsesbeføjelse udvidet til at omfatte 
formanden3. Parlamentets beføjelser forblev i det væsentlige uændrede i henhold til Nice-
traktaten, men Rådet kan efter denne traktat i dets sammensætning af stats- og regeringschefer 
træffe afgørelse med kvalificeret flertal i stedet for enstemmigt4.

Det fremgår klart af den gældende traktat, at Europa-Parlamentet ikke "vælger" 
Kommissionen. I 2004 sker der følgende: I juni - efter valget til Europa-Parlamentet, men 
også efter forudgående uenighed - indstillede Det Europæiske Råd José Manuel Durão 
Barroso. I juli - efter at det nye Parlament var trådt sammen - mødtes Barroso med 
Formandskonferencen og deltog efter tur i partiernes gruppemøder. Efter at have hørt en 
redegørelse fra ham og efter en langvarig forhandling, der strakte sig over to dage, godkendte 
Parlamentet (ved hemmelig afstemning) indstillingen af Barroso som formand5. Rådet vedtog 
derefter med kvalificeret flertal og "efter fælles overenskomst" med Barroso listen over de 
personer, der var blevet foreslået af de enkelte medlemsstater. Barroso kunne i teorien have 
forkastet en kandidat. Mere realistisk forsøgte han at påvirke en række regeringschefers valg, 
især hvad angår kandidaternes køn. I sine bestræbelser på at få flere kvinder med i 
Kommissionen lovede han dem arbejdsområder med en højere profil. Formanden har nemlig 
ganske vist begrænsede beføjelser i forbindelse med valget af sine kolleger - Barroso kaldte 
det en "blind date" - men han bestemmer nu selv fordelingen af porteføljer i Kommissionen6.

Selv om han ikke har frie hænder ved valget af sin Kommission, har formanden ved Nice-
traktaten fået beføjelse til at udnævne (og afskedige) næstformænd og til "efter kollegiets 

  
1 Den Europæiske Parlamentariske Forsamling forsøgte for første gang at opnå indsættelsesretten helt tilbage i 
november 1960 (ordfører: Maurice Faure). Parlamentet stemte første gang om godkendelse af Thorn-
Kommissionen i 1979. Efter Stuttgart-erklæringen i 1983 ventede Delors-Kommissionen med at aflægge ed for 
Domstolen, indtil Parlamentet havde afgivet udtalelse.
2 EF-traktatens artikel 158, stk. 2. Denne procedure blev anvendt for den nye Santer-Kommission i 1994.
3 EF-traktatens artikel 214, stk. 2. Denne procedure blev anvendt for den nye Prodi-Kommission i 1999.
4 EF-traktatens artikel 214, stk. 2, som ændret. Denne procedure blev anvendt for den nye Barroso-Kommission i 
2004. 
5 Der var endog en kort udsættelse mellem afslutningen af forhandlingerne og afstemningen for at give mulighed 
for gruppemøder. Resultatet af afstemningen den 22. juli var, at 413 stemte for, 251 stemte imod, og at 44 
hverken stemte for eller imod. Til sammenligning blev Romano Prodi i maj 1999 valgt med 392 stemmer for, 71 
imod og 41, der hverken stemte for eller imod. Det skal bemærkes, at den hemmelige afstemning først blev 
indført ved ændringen af forretningsordenen i 2002.
6 EF-traktatens artikel 217, stk. 2. 
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godkendelse" at kræve, at et medlem af Kommissionen træder tilbage1. Kommissionen ville i 
sådanne tilfælde træffe afgørelse med simpelt flertal. Under både Santer- og Prodi-
Kommissionens embedsperiode blev spørgsmålet om enkelte kommissærers politiske ansvar 
rejst i en række tilfælde. Under høringerne af Barroso-Kommissionen kom spørgsmålet om 
interessekonflikter igen i forgrunden. Flere medlemmer af Europa-Parlamentet var forståeligt 
nok meget ivrige efter at understrege, hvor relevant den nye afskedigelsesret er for alle 
eksisterende og kommende kommissionsmedlemmer. Enhver "skandale" fører nærmest 
uundgåeligt til en stramning af reglerne. På trods af de store forskelle med hensyn til politisk 
kultur på tværs af kontinentet indebærer Europa-Parlamentets kontrol med Kommissionen -
som ses i sin skarpeste form under godkendelsesprocessen - at der fastlægges EU-regler om 
ansvarlighed, som kræver høje standarder med hensyn til retskaffenhed, hæderlighed og 
oprigtighed. Når det drejer sig om demokrati, bør den europæiske integration helt klart være 
baseret på de højeste fælles faktorer og ikke på de laveste fællesnævnere. 

2. PARLAMENTETS FORRETNINGSORDEN
I 1993 indførte Parlamentet nogle regler i forretningsordenen om udnævnelsen af 
Kommissionen i lyset af sine nye beføjelser i henhold til Maastricht-traktaten. 
Forretningsordenen blev ændret i 1996, 1999 og 2002 for at tilpasse reglerne til den meget 
betydelige udvidelse af Parlamentets opgaver og traktatændringerne.

De relevante bestemmelser fremgår af forretningsordenens artikel 98 og 99. I relation til 
Barroso blev proceduren i artikel 98 fulgt nøje, bortset fra at Rådet afstod fra at deltage i 
forhandlingen i juli 2004. Man kan konstatere en vis mangel på præcision i 
forretningsordenens artikel 99 med hensyn til høringerne2.

3. HØRINGERNE
Der blev for første gang gennemført sådanne høringer i 1994 og igen i 1999. De blev gentaget 
i maj 2004 for de ti nye medlemmer af Prodi-Kommissionen fra de tiltrædende 
medlemsstater. Mellem den 27. september og 11. oktober 2004 afholdt Parlamentet høringer 
af alle medlemmer af Barrosos hold. De blev organiseret af Parlamentets tjeneste for 
koordinering af lovgivningsarbejdet - en fælles tjeneste under GD Interne Politikker og GD 
Eksterne Politikker - i Udvalgsformandskonferencens regi. Formandskonferencen blev 
involveret på et senere stadium under forberedelserne. 

Der var to væsentlige ændringer i forhold til tidligere praksis, nemlig af lokalets indretning og 
af spørgsmålenes form. Det blev besluttet at have "ping-pong"-spørgsmål, hvor kandidaten 
svarer med det samme, og at give alle medlemmer af hvert enkelt udvalg - dvs. alle 
medlemmer af Europa-Parlamentet! -  - mulighed for at stille et spørgsmål. 
Udvalgsformandskonferencen foreslog, som en retningslinje, at hvert spørgsmål og svar samt 
tillægsspørgsmål og -svar skulle tage fem minutter, og at taletiden skulle opdeles i henhold til 
D'Hondt-metoden, som anvendes for plenarmøder, i stedet for den mere fleksible (og 
meritokratiske) praksis under udvalgsmøder. Et så stort antal talere gjorde det nødvendigt, at 
hver høring varede tre timer, hvilket man strengt holdt sig til, selv om det var åbenbart, at 
nogle af høringerne løb ud i sandet. På trods af en noget langtrukken procedure anses det, at 

  
1 EF-traktatens artikel 217, stk. 3-4. 
2 Der er også et element af ønsketænkning i artikel 99: Man ser frem til den dag, hvor hele Rådet deltager i en 
forhandling i Parlamentet. Opfordringen til formanden til at forelægge Kommissionens "program" forekommer 
også malplaceret. I praksis vil Barroso ligesom Prodi før ham vente med at forelægge sit egentlige 
arbejdsprogram. Det er helt sikkert fornuftigt og burde være korrekt afspejlet i Parlamentets forretningsorden.
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hver enkelt medlem af Europa-Parlamentet kan blive involveret i en kommissionshøring, for 
at bidrage til en samhørighedsfølelse i Parlamentet ved indledningen af et nyt mandat. 

De mundtlige høringer af de 24 kandidater blev organiseret af 18 udvalg, som ofte arbejdede 
sammen med andre udvalg, når der var overlapninger i ansvarsområderne. Tre grader af 
samarbejde var tilladt: et fuldstændigt fælles møde, et delvis fælles møde eller en underordnet 
delegation. Forbindelserne mellem udvalgene var dog ikke uproblematiske: I de tilfælde, hvor 
der ikke var opnået en tilfredsstillende aftale, var der en risiko for, at høringen blev slået i 
stykker. Der var en enkelt beklagelig undtagelse fra den vedtagne regel om én høring pr. 
kandidat indtrådte som følge af en diskussion om ansvarsområder mellem formændene for 
Borgerrettighedsudvalget og Retsudvalget. 

Hver indstillet kommissær skulle over for Kommissionen (men ikke over for Parlamentet) 
afgive en erklæring om deres finansielle og erhvervsmæssige interesser, som derefter blev lagt 
ind på Kommissionens hjemmeside1. Medlemmerne af Europa-Parlamentet fik imidlertid ikke 
adgang til alle disse erklæringer, som har form af et bilag til Kommissionens adfærdskodeks. 

Forud for de mundtlige høringer fik hver enkelt kandidat forelagt en lang række skriftlige 
spørgsmål fra Parlamentet. Parlamentets forretningsorden nævner på intet sted de skriftlige 
spørgsmål, endsige deres formål, emner eller omfang. Besvarelsen af de skriftlige spørgsmål 
holdt mange tjenestemænd i Kommissionen beskæftiget i flere uger. Det var ikke altid 
åbenbart, at kommissærkandidaterne havde været direkte involveret i denne proces. Desuden 
viste det sig tydeligt under de mundtlige høringer, at det ikke var alle medlemmerne af 
Europa-Parlamentet, der havde gidet at læse svarene. Spørgsmålene var opdelt i to afsnit: 16 
generelle spørgsmål til alle kandidaterne, efterfulgt af et varierende antal specifikke politiske 
spørgsmål. De generelle spørgsmål var for vage til at være meningsfulde og påkaldte sig 
under alle omstændigheder nøje samordnede svar fra Kommissionen, og de politiske 
spørgsmål gik ofte langt ned i detaljen i en grad, der ikke var passende ved begyndelsen af 
Kommissionens embedsperiode, inden kollegiet havde haft mulighed for at formulere sit 
fremtidige arbejdsprogram i nævneværdigt omfang. Selv om Udvalgsformandskonferencen 
havde forsøgt at begrænse dem, var der stor forskel i antallet af politiske spørgsmål pr. 
kandidat, fra 6 op til næsten 30. De fleste udvalg var allerede begyndt at lave udkast til 
spørgsmål i juli, inden Udvalgsformandskonferencen tog emnet op. (En efterfølgende 
udvælgelse af spørgsmål, som allerede havde været til afstemning i udvalgene, ville have 
været en delikat opgave). 

Forretningsordenen nævner heller intet om organiseringen, planlægningen, gennemførelsen 
og vurderingen af selve høringerne. Der er ikke fastlagt nogen objektive kriterier eller særlige 
procedurer. Der gives ingen vejledning til udvalgene i, hvad de skal lede efter hos deres 
kommissærkandidat, udtrykt i balance mellem politisk dygtighed, faglig erfaring eller teknisk 
viden. Der findes ingen systematisk mekanisme til vurderingen af deres svar på generelle 
politiske spørgsmål. Der siges intet om erklæringen om finansielle og andre interesser ud 
over, hvad Kommissionen selv kræver. Og værst af alt er der ikke fastsat en koordineret 
procedure med henblik på at sikre en horisontal gennemgang af resultaterne af høringerne. 

Ikke overraskende var det meget forskelligt, hvordan de mundtlige høringer blev gennemført. 

  
1 Mens alle kommissærkandidater undersøges nøje med hensyn til deres finansielle interesser, er der ingen form 
for sikkerhedsscreening svarende til den, der gennemføres i de fleste medlemsstater for nyudnævnte ministre. 
Manglen på et sikkerhedsapparat på EU-plan betyder, at Kommissionen ville skulle sætte sin lid til uensartede og 
langvarige nationale sikkerhedsundersøgelsesprocedurer. Det har den valgt ikke at gøre. 
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Visse formænd så på uret og begrænsede hvert spørgsmål og svar til fem minutter uden 
hensyn til indholdet. Det eneste, de opnåede med en sådan mekanisk tilgang, var at gøre 
processen hæsblæsende overfladisk. Andre formænd havde held til at samle spørgsmål efter 
emne og til at forhindre, at enkelte medlemmer stillede to eller tre omfattende, komplekse 
spørgsmål på én gang. Nogle formænd tillod også en mere politisk dialog og tilskyndede til 
tillægsspørgsmål. Flere medlemmer misbrugte imidlertid tillægsspørgsmålene til at bringe et 
fuldstændig nyt emne på bane.
Visse høringer blev i urimelig grad domineret af spørgsmål om national politik fra landsmænd 
på bekostning af et overordnet europæisk perspektiv. Under andre høringer forsøgte man at få 
svar på vanskelige etiske spørgsmål, hvorved det blev afsløret, hvor store kulturelle forskelle 
der findes i EU.
Mens der ved alle høringerne var afsat ét spørgsmål til alle medlemmer af udvalget, blev der i 
forbindelse med et par høringer tid til en fri runde spørgsmål i slutningen af mødet, hvilket 
gav mulighed for mere politiske og endog uventede spørgsmål. De mest vellykkede høringer 
var de høringer, hvor medlemmerne af Europa-Parlamentet bevidst forsøgte at påvirke den 
kommende Kommissions politik, hvilket tyder på, at i hvert fald visse medlemmer i et vist 
omfang havde forberedt sig strategisk på høringerne. 
Under tidligere høringer sad den indstillede kommissær ved siden af udvalgets formand og 
sekretariat på podiet. Denne gang sad han eller hun alene på en forhøjning foran podiet. 
Denne indretning er dog også blevet kritiseret, selv om den udgør en forbedring1. 
Kandidaterne havde ryggen mod udvalgenes formænd og næstformænd, hvilket virkede både 
uhøfligt og upraktisk. 

4. EVALUERINGSSKRIVELSERNE
Der blev af logistiske grunde ikke lavet en ordret afskrift af høringerne. I stedet udarbejdede 
hvert udvalg en skrivelse, hvori det evaluerede resultatet af sin høring. Ifølge retningslinjerne 
fra Udvalgsformandskonferencen skulle skrivelserne angive kandidaternes personlige 
kvalifikationer, deres evne til at samarbejde med Parlamentet og deres kompetence på det 
pågældende politikområde. Det var hensigten, at hvert enkelt udtrykkelige politiske løfte 
skulle nævnes i skrivelsen - hvilket muligvis har virket mod hensigten og gjort kandidaterne 
mere tilbageholdende. Der er en tendens til, at det anføres, hvorvidt kandidaten havde 
humoristisk sans og gode kommunikationsevner. Det forsøges også i alle skrivelserne at 
vurdere, hvor velforberedte kandidaterne var. 

I 1999 blev skrivelserne sendt i fortrolighed til formanden for Udvalgsformandskonferencen, 
som foretog en horisontal gennemgang af skrivelserne, inden de blev sendt til Parlamentets 
formand sammen med en henstilling2. I 2004 blev denne filtreringsprocedure i 
Udvalgsformandskonferencen afskaffet, og skrivelserne blev sendt direkte - angiveligt stadig i 
fortrolighed - fra formændene for de enkelte udvalg til Parlamentets formand. 
Den 13. oktober modtog Formandskonferencen skrivelserne og videresendte dem uden 
kommentarer til Barroso med anmodning om hans reaktioner. Samtidig blev skrivelserne lagt 
ind på Parlamentets hjemmeside. Blandt udvalgenes anbefalinger vedrørende de 24 kandidater 
var tre forbeholdne, og to var negative. Visse personer, der fulgte høringerne tæt, har antydet, 

  
1 Alle høringerne fandt sted i sal 1A2, hvor der ikke er nogen vinduer. Der blev stillet en tilhørersal til rådighed 
(3C50), og den var velbesøgt af lobbyister og assistenter. 
2 Efter anmodning fra Formandskonferencen, jf. forretningsordenens artikel 26. 
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at hvis alle kandidater var blevet behandlet ens, ville fire eller fem andre kandidater have fået 
lidet flatterende skudsmål. 

Manglen på regler om tidsplaner har også ført til en mistanke om, at udvalg med en formand 
fra ét parti forsinkede udarbejdelsen af deres skrivelse, indtil de havde set den skrivelse, der 
blev udarbejdet af en udvalgsformand fra et andet parti. 
Skrivelsernes fortrolige karakter er også omstridt. Medierne var meget interesserede i 
høringerne. Forsøget på at kræve fortrolighed opildnede medierne til at offentliggøre lækkede 
(og muligvis fordrejede) versioner af sandheden. Det var fra begyndelsen usandsynligt, at der 
kunne opretholdes fuld fortrolighed igennem en periode på 17 dage fra høringernes 
begyndelse til Formandskonferencens møde, og det kunne der heller ikke.

Da først sløret var blevet løftet for indholdet af udvalgenes skrivelser, kunne man også se 
deres uens formater, forskellige tilgange og tvetydige udtalelser. I ét tilfælde blev der 
modtaget indbyrdes modstridende skrivelser fra de to udvalg, der kæmpede om ansvaret for 
hans portefølje. Efterhånden som godkendelsesprocessen tog fart, var der et stigende antal 
medlemmer af Europa-Parlamentet, som udtrykte forbehold over for systemet, som ikke giver 
dem ret til at stemme om enkelte kandidater eller til at modificere deres godkendelse af den 
nye Kommission. 
Det er klart, at Formandskonferencen har en vigtig opgave med at udfylde hullerne, når 
traktaten eller forretningsordenen ikke giver nogen vejledning. Forretningsordenen er selv i 
bedste fald vag med hensyn til Formandskonferencens rolle i forbindelse med udnævnelsen af 
Kommissionen. Ifølge artikel 24, stk. 3, er Formandskonferencen "ansvarlig for spørgsmål 
vedrørende forbindelserne til Den Europæiske Unions andre institutioner og organer". Det er 
som bekendt partihensyn, der vejer tungest i Formandskonferencen, hvis møder normalt er 
lukkede. Selv med den bedste vilje vil Formandskonferencen have svært ved at være objektiv, 
hvis en kandidat udsættes for særlig hård kritik. Det er beklageligt, at Parlamentet ikke har 
fundet det hensigtsmæssigt at indføre en sikker mekanisme til at foretage en kvalitativ 
vurdering af de udnævnte kommissærers samlede præstation, enten enkeltvis eller kollektivt. 
Selv den dag i dag er det eneste fastlagte kriterium for udnævnelsen af medlemmer af 
Kommissionen det, der fremgår af traktatens artikel 213, stk. 1, hvori det hedder, at 
Kommissionen består af medlemmer, "der vælges under hensyn til deres almindelige 
duelighed, og hvis uafhængighed er uomtvistelig".

5. "ADVICE AND CONSENT"
Den således af Rådet indstillede Kommission skal "godkendes ved en afstemning" i Europa-
Parlamentet. Parlamentets afstemning er ikke afslutningen på sagen. Når Kommissionen er 
godkendt af Parlamentet, udnævnes den formelt af Rådet, der træffer afgørelse med 
kvalificeret flertal. Denne sidste fase i processen er rent formalistisk og gentages alene i 
traktaten af hensyn til Rådets forfængelighed. 
Det forhold, at Europa-Parlamentet ikke kan forkaste enkelte kommissærer, udgør en markant 
forskel mellem EU og USA. I USA er senatets rolle i godkendelsesprocessen fastlagt i 
forfatningen. Artikel II, afsnit 2, bestemmer, at præsidenten "shall nominate, and by and with 
the Advice and Consent of the Senate, shall appoint high government officials". I det 
amerikanske system med råd og samtykke ("Advice and Consent") forsøger senatet ikke at 
foretage en kritisk vurdering af kandidaten, men stemmer ganske enkelt om, hvorvidt 
udnævnelsen godkendes eller forkastes. (Senatet, som skal handle i henhold til en streng 
tidsplan, kan også tage sin afgørelse op til fornyet overvejelse inden for et par dage efter 
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forslag fra en senator, som stemte med flertallet). Afstemningen er offentlig, medmindre 
senatet træffer afgørelse om det modsatte. (Selv om der undtagelsesvis er truffet afgørelse om 
en lukket afstemning, kan enhver senator vælge at offentliggøre, hvordan han eller hun 
stemte)1. Mens det amerikanske system er dejligt enkelt, er Europa-Parlamentet, hvis der efter 
EU's forfatning fortsat kræves godkendelse af Kommissionen som kollegium og ikke af de 
enkelte kommissærer, nødsaget til at fortsætte med at forsøge at rådgive om hver enkelt 
kandidat for at belyse sit endelige, kollektive samtykke. Men dette betyder ikke nødvendigvis, 
at Parlamentet ikke kan gøre ligesom senatet og fastlægge sine synspunkter vedrørende de 
enkelte medlemmer af kollegiet ved en afstemning og ikke ved en udtalelse. 
I den aktuelle sag, efter at Barroso havde præsenteret sit kollegium for Parlamentet den 26. 
oktober, fremsatte de forskellige politiske grupper deres beslutningsforslag i henhold til 
forretningsordenens artikel 99, stk. 4. Forslagene indeholdt specifikke negative bemærkninger 
om enkelte kommissærkandidater. For at undgå gengældelse ud fra partihensyn blev der 
derfor opnået enighed om et fælles beslutningsforslag, der undgik bemærkninger om 
enkeltpersoner. Det fælles beslutningsforslag blev fremsat af grupperne PSE, ALDE, 
Verts/ALE og GUE/NGL. I det korte beslutningsforslag pegede Parlamentet på "visse 
betænkeligheder i forbindelse med godkendelsen af visse kandidater, såsom politiske 
overbevisninger, der strider mod EU's grundlæggende værdier, manglende politiske evner og 
kendskab og engagement i forhold til det foreslåede forretningsområde samt uløste problemer 
eller ubesvarede spørgsmål vedrørende interessekonflikter eller eventuel indblanding i 
politiske eller retlige uregelmæssigheder". Med det fælles beslutningsforslag forsøgte man at 
understrege den "demokratiske og retlige gyldighed af godkendelsesprocessen, som 
høringerne er en afgørende del af". Afslutningsvis insisteres der på, at "alle institutioner 
drager de politiske konsekvenser" af godkendelsesprocessen, "hvilket kan omfatte 
tilbagetræden, omfordeling eller tilbagetrækning". Dagen efter, at dette beslutningsforslag 
blev fremsat, trak Barroso sit hold tilbage2.

Heldigvis var det allerede planlagt, at regeringscheferne skulle mødes ved to lejligheder 
hurtigt efter hinanden, nemlig til undertegnelsen af forfatningen i Rom den 29. oktober og til 
et ordinært møde i Det Europæiske Råd den 4.-5. november. Krisen omkring godkendelsen af 
Barroso I-Kommissionen havde en fremtrædende plads i drøftelserne. Det Europæiske Råd, 
der fungerede som Rådet på regeringschefniveau, godkendte Barrosos nye hold, efter at en 
kandidat var trådt tilbage, en anden var blevet trukket tilbage af hendes regering og en tredje 
flyttet til et andet ansvarsområde. Der blev gennemført nye høringer i Parlamentet af de to nye 
kandidater samt af den forflyttede kandidat den 15.-16. november under plenarmødet i 
Strasbourg3. Den 18. november blev et fælles beslutningsforslag fra grupperne PPE-DE, PSE, 
ALDE og UEN vedtaget med et flertal på 478 stemmer mod 84 (hverken/eller: 98). Barroso 
II-Kommissionen blev derefter godkendt med 449 mod 149 (hverken/eller: 82) og tiltrådte -
med tre ugers forsinkelse - den 22. november.

6. RAMMEAFTALEN
Inden den endelige afstemning svarede Barroso i detaljer på de punkter i beslutningens 

  
1 Artikel XXXI i senatets forretningsorden. 
2 Det fælles beslutningsforslag blev ikke sat til afstemning, men det ville med sikkerhed have opnået et stort 
flertal. 
3 LIBE- og JURI-udvalgene insisterede endnu en gang på, at der blev gennemført to separate høringer.
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dispositive del, der drejede sig om en revision af rammeaftalen. Det vigtigste resultat af 
forløbet omkring Europa-Parlamentets godkendelse af Prodi-Kommissionen i 1999 var, at der 
blev indgået en formel rammeaftale mellem den nye Kommission og Parlamentet, forhandlet 
og godkendt af Formandskonferencen1. Rammeaftalen var baseret på den beslutning, 
Parlamentet vedtog, samtidig med at det formelt godkendte Prodi-Kommissionen, jf. 
forretningsordenens artikel 99, stk. 4. Selv om aftalen fylder 12 sider, nævnes der intet om 
proceduren for udnævnelsen af Kommissionen. Efter anmodning fra Parlamentet accepterede 
Kommissionen dog - noget modvilligt - følgende bestemmelse om et kommissionsmedlems 
tilbagetræden i henhold til EF-traktatens artikel 217, stk. 2:

"10. Kommissionen accepterer, at Kommissionens formand i de tilfælde, hvor Europa-
Parlamentet udtrykker mistillid til en kommissær (under forudsætning af, at der er 
politisk opbakning for et sådant standpunkt, både hvad angår indhold og form), seriøst 
må overveje, om han/hun bør anmode den pågældende kommissær om at træde 
tilbage."

Kommissionen accepterede også, at såfremt der sker en omfordeling af porteføljer i henhold 
til artikel 217, stk. 2, skal de berørte kommissærer give møde for det ansvarlige udvalg i 
Parlamentet:

"11. Kommissionens formand underretter straks Europa-Parlamentet om alle 
afgørelser om fordelingen af ansvarsområder blandt medlemmer af Kommissionen. I 
tilfælde af væsentlige ændringer i forbindelse med en kommissær (f.eks. tildeling af en 
helt ny portefølje eller et vigtigt nyt ansvarsområde) skal den pågældende kommissær 
efter anmodning fra det ansvarlige udvalg i Europa-Parlamentet give møde for dette 
udvalg."

Formuleringen i rammeaftalens punkt 10 angående et mistillidsvotum til et medlem af 
Kommissionen - "under forudsætning af, at der er politisk opbakning for et sådant standpunkt, 
både hvad angår indhold og form" - kan måske give et fingerpeg om, hvad Prodi-
Kommissionen, som minimum, forventede af Parlamentet i en situation, hvor forholdet 
mellem de to institutioner måtte gå ind i en kritisk fase. Der skal erindres om, at 
Formandskonferencen accepterede denne formulering på Parlamentets vegne. Man må 
formode, at meningen var, at der for det første skal være et bredt - dvs. tværpolitisk - flertal 
for mistillidsvotummet, og at kritikken for det andet ikke må være fantasifuld eller 
overfladisk.

Fem år senere gjorde medlemmerne af Europa-Parlamentet et nyt forsøg. Unionen vil komme 
ud af krisen omkring godkendelsen af Barroso-Kommissionen med en finpudset rammeaftale. 
I det vigtigste punkt i beslutningen af 18. november 2004 fastslås det, at hvis Parlamentet ved 
en afstemning udtrykker mistillid til en kommissær, "skal formanden enten kræve, at den 
pågældende kommissær nedlægger sit hverv, eller over for Parlamentet begrunde, hvorfor han 
nægter at gøre dette". En afvisning af at acceptere Parlamentets mistillidsvotum vil derfor 
bringe formandens egen overlevelse i fare. Medlemmerne af Europa-Parlamentet har fundet 
ud af, hvordan de, om nødvendigt, kan komme i en position, hvor de kan bruge deres 
"atombombe" - beføjelsen til at afskedige hele Kommissionen2.
For at det hele ikke skal komme til at lyde alt for blodtørstigt, drejer det sig om at forsikre 

  
1 Rammeaftalen, som blev indgået den 29. juni 2000, udgør bilag XIII til forretningsordenen. Den opgraderede 
og erstattede en uformel adfærdskodeks vedtaget i 1990 og ændret i 1995.
2 EF-traktatens artikel 201. 
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offentligheden om, at der et eller andet sted er nogen, der er ansvarlige for at styre EU. Krisen 
blev forårsaget af de nationale regeringschefer, som ikke gav Barroso det bedst mulige 
råmateriale til at opbygge den stærke, uafhængige udøvende magt, som EU har brug for. Det 
Europæiske Råds dovenskab har haft utilsigtede følger. Resultatet af den politiske krise 
omkring godkendelsen af den nye Kommission i 2004 er, at styringen af Unionen er blevet 
meget mere parlamentarisk og meget mindre præsidentiel.

7. FORFATNINGEN
Parlamentet og Kommissionen må overveje, hvilke ændringer der kunne blive nødvendige 
med henblik på den forestående forfatning, som efter planen vil være trådt i kraft, når den 
næste Kommission skal udnævnes i 2009.

For det første er kriterierne for medlemskab af Kommissionen formuleret lidt smukkere i 
forfatningen. Artikel I-26, stk. 4, lyder således:

"Kommissionens medlemmer vælges under hensyn til deres almindelige duelighed og 
europæiske engagement blandt personer, hvis uafhængighed er uomtvistelig."

Den væsentligste ændring, som regeringskonferencen har foretaget, er en ændring af metoden 
for udnævnelsen af formanden. Artikel I-27 lyder således:

1. Under hensyntagen til valget til Europa-Parlamentet og efter passende høringer 
foreslår Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal Europa-Parlamentet en 
kandidat til posten som formand for Kommissionen. Denne kandidat vælges af 
Europa-Parlamentet med et flertal af dets medlemmer1. Hvis denne kandidat ikke 
opnår et sådant flertal, foreslår Det Europæiske Råd med kvalificeret flertal inden 
en måned en ny kandidat, der vælges af Europa-Parlamentet efter samme 
procedure.
2. Rådet vedtager efter fælles overenskomst med den valgte formand listen over de 
øvrige personer, som det foreslår udnævnt til medlemmer af Kommissionen. De 
udvælges på grundlag af medlemsstaternes forslag i overensstemmelse med de 
kriterier, der er fastsat i artikel I-26, stk. 4, og artikel I-26, stk. 6, andet afsnit.
Formanden, EU-udenrigsministeren og de øvrige medlemmer af Kommissionen skal 
godkendes samlet ved en afstemning i Europa-Parlamentet. På grundlag af denne 
godkendelse udnævnes Kommissionen af Det Europæiske Råd, der træffer afgørelse 
med kvalificeret flertal.
3. Formanden for Kommissionen

a) fastlægger retningslinjerne for Kommissionens udøvelse af sine hverv,
b) træffer afgørelse om Kommissionens interne organisation for at sikre, at den 
optræder sammenhængende, effektivt og som et kollegium,
c) udnævner næstformænd, bortset fra EU-udenrigsministeren, blandt Kommissionens 
medlemmer.
Medlemmer af Kommissionen træder tilbage, hvis formanden anmoder herom2. EU-

  
1 Bemærk, at formanden efter forfatningen, i modsætning til hvad der gælder efter EF-traktatens artikel 214, stk. 
2, skal "vælges" og ikke "godkendes", og at der nu kræves et absolut flertal af medlemmer af Europa-
Parlamentet.
2 Bemærk, at formanden nu, i modsætning til hvad der gælder efter EF-traktatens artikel 217, stk. 4, ikke vil 
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udenrigsministeren træder i overensstemmelse med proceduren i artikel I-28, stk. 1, 
tilbage, hvis formanden anmoder herom."

Forfatningen betyder, at Europa-Parlamentet kommer til at spille en meget vigtigere rolle i 
forbindelse med det oprindelige valg af formandskandidat. En indstillet formand for 
Kommissionen, der har Europa-Parlamentets støtte på et tidligt stadium, skulle være i en 
bedre position, end Barroso var, til at forkaste upassende udnævnelser til kollegiet fra 
medlemsstaterne.
Hvis den forudgående høring af Parlamentet skal give nogen mening, og idet det lægges til 
grund, at den nye Kommission, som det er tilfældet i dag, skal tiltræde den 1. november, vil 
det nye Parlament derfor skulle fastlægge sin strategi med hensyn til udnævnelsen inden Det 
Europæiske Råds møde i slutningen af juni. Hvis det antages, at denne sidste frist ikke 
ændres, vil det være klogt at rykke valget en måned frem til begyndelsen af maj ("Europa-
ugen") for at give Parlamentet og regeringscheferne tilstrækkelig tid til at overveje, hvem der 
er den bedste kandidat til posten som formand for Kommissionen1. Institutionerne vil også 
være nødt til at have en plan for det tilfælde, at medlemmerne af Europa-Parlamentet forkaster 
Det Europæiske Råds første kandidat. Desuden bør de forsøge at nå frem til en mere 
struktureret definition af de tre kriterier: almindelig duelighed, europæisk engagement og 
uomtvistelig uafhængighed. 

8. KONKLUSIONER
Den nuværende godkendelsesprocedure er blevet accepteret af både Kommissionen og 
Parlamentet. Den har stor mediebevågenhed. Der er tale om en legitim proces med politiske 
konsekvenser. Som formand Barroso har udtrykt det, er godkendelsesprocessen langt 
strengere end alt, hvad der vedrører udnævnelsen af nationale regeringer.
Der er dog tydeligvis plads til betydelige forbedringer af procedurerne, hvis vi fremover skal 
sikre større retfærdighed blandt kandidaterne, en mere robust dialog mellem Kommissionen 
og Parlamentet og en mere tydelig afgørelse. Der vil under alle omstændigheder blive behov 
for visse ændringer for at afspejle de udvidede beføjelser, Parlamentet vil få, når forfatningen 
er trådt i kraft. 

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender har ved to lejligheder diskuteret et 
arbejdsdokument, som nærværende begrundelse bygger på: Næstformand Wallström har 
forelagt Kommissionens reaktioner på deres oplevelser af høringsprocessen for udvalget. 
Ordføreren har også forelagt sine resultater for Udvalgsformandskonferencen. 

Ordførerens vigtigste konklusioner fremgår af vedlagte forslag. Når Parlamentet har taget 
stilling til rapporten, er det nødvendigt at overveje, om - og i bekræftende fald hvordan - de 
vedtagne ændringer skal afspejles i en revideret forretningsorden. 

     
behøve kollegiets godkendelse for at afskedige et af dets medlemmer.
1 En tilbagevenden til det oprindeligt tiltrædelsestidspunkt for Kommissionen i januar ville under alle 
omstændigheder kræve en ændring af den primære ret, nærmere bestemt artikel 45 i slutakten fra konferencen 
om udvidelsestraktaten, 2003.


