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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om riktlinjer för godkännande av Europeiska kommissionen
(2005/2024(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artiklarna 213 och 214 i Fördraget om upprättandet av Europeiska 
gemenskapen och artikel 126 i Fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen1,

– med beaktande av artiklarna 26, 27, 28, 348 och 350 i Fördraget om upprättande av en 
konstitution för Europa och förklaring 7 till artikel 27 i konstitutionen för Europa, vilken 
bifogats slutakten från regeringskonferensen,

– med beaktande av artikel 10 i akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av 
företrädare i Europaparlamentet2,

– med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
kommissionen,

– med beaktande av sin resolution av den 18 november 2004 om val av den nya 
kommissionen3,

– med beaktande av artiklarna 45, 98 och 99 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-…/2005), och 
av följande skäl:

A. Parlamentets utfrågningar av kandidaterna till posterna som kommissionsledamöter 
tillämpades första gången 1994 och har utvecklats sedan dess. Utfrågningarna har fått en 
legitimitet som är helt accepterad av såväl parlamentet och kommissionen som rådet och 
medlemsstaterna.

B. Kommissionens demokratiska ansvar har ökat avsevärt genom parlamentets 
godkännandeförfarande som är öppet, rättvist och konsekvent och där alla kandidater till 
kommissionen lämnar all relevant information till parlamentet.

C. Konstitutionen skall träda i kraft den 1 november 2006.

D. Det är nu önskvärt att se över parlamentets tillvägagångssätt vid godkännandet av 
kommissionen mot bakgrund av de erfarenheter som gjorts och med tanke på den nära 
förestående konstitutionella reformen.

1. Europaparlamentet antar följande principer, kriterier och förfaranden för att genom 
omröstning godkänna hela kommissionen:

  
1 Ändrat genom artikel 4 i protokollet om utvidgning av Nicefördraget, ändrat genom artikel 45 i 
anslutningsakten av den 16 april 2003 (trädde i kraft den 1 maj 2004).
2 EGT L 278, 8.10.1976.
3 P6_TA(2004)0063.
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Bedömningskriterier

a) Parlamentet skall bedöma kommissionsledamotskandidaterna på grundval av deras 
allmänna duglighet, engagemang för Europa och obestridliga oavhängighet. 
Bedömning görs av kunskaperna på det relevanta området för portföljen och den 
kommunikativa förmågan.

b) Parlamentet skall ta särskild hänsyn till könsfördelningen. Parlamentet får uttala sig 
om den valda ordförandens fördelning av ansvar för portföljerna.

c) Parlamentet förväntar sig att informationen om ekonomiska intressen är fullständigt 
öppen. Eventuella domar eller pågående rättsliga förfaranden skall redovisas. 
Parlamentet får uppmana kandidaterna att ange medlemskap och uppdrag i 
trossamfund och konfessionslösa organisationer.

Utfrågningar

d) Varje kommissionsledamotskandidat skall bjudas in till en utfrågning i tre timmar 
inför parlamentets berörda utskott. Utfrågningarna skall vara offentliga.

e) Utfrågningarna skall anordnas gemensamt av talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen. Lämpliga åtgärder skall vidtas för samarbete med 
övriga berörda utskott om portföljen omfattar flera områden. Den person som valts till 
ordförande för kommissionen skall rådfrågas om de praktiska arrangemangen.

f) Parlamentet skall översända skriftliga frågor till kommissionsledamotskandidaten i 
god tid före utfrågningarna. Antalet skriftliga frågor skall vara högst fem per 
parlamentsutskott.

g) Förhållandena vid och villkoren för utfrågningarna skall vara sådana att 
kommissionsledamotskandidaterna får jämlika och rättvisa möjligheter att presentera 
sig själva och sina åsikter.

h) Kommissionsledamotskandidaterna skall uppmanas att hålla ett inledande anförande 
på högst 20 minuter. Syftet med utfrågningarna skall vara att utveckla en pluralistisk 
politisk dialog mellan kommissionsledamotskandidaterna och parlamentets ledamöter. 
Innan utfrågningen avslutas skall kommissionsledamotskandidaten beredas möjlighet 
att hålla ett kort slutanförande.

Bedömning

i) En videoinspelning av utfrågningarna med innehållsförteckning skall finnas tillgänglig 
som offentlig handling inom 24 timmar.

j) Utskotten skall utan dröjsmål sammanträda efter utfrågningen och göra en bedömning 
av den enskilda kommissionsledamotskandidaten. Dessa sammanträden skall hållas 
inom stängda dörrar. De bedömningar som avges skall vara offentliga, men skall vara 
preliminära tills de godkänts av talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen vid ett gemensamt sammanträde.
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k) Talmanskonferensen och utskottsordförandekonferensen, som sammanträder inom 
stängda dörrar, skall anta en gemensam rekommendation till parlamentet om att rösta 
för eller emot att godkänna utnämningen av ordföranden, utrikesministern och de 
övriga kommissionsledamöterna som kollegium.

2. Europaparlamentet antar följande förfarande i händelse av en ändring av kommissionens 
sammansättning eller inbördes ansvarsfördelning under mandatperioden:

a) Om en ersättare skall utses på grund av avgång, avsättning eller dödsfall skall 
parlamentet i enlighet med samrådsförfarandet i konstitutionen bjuda in 
kommissionsledamotskandidaten till utfrågning på samma villkor som anges i punkt 1.

b) Vid anslutningen av en ny medlemsstat skall parlamentet bjuda in statens 
kommissionsledamotskandidat till utfrågning på samma villkor som anges i punkt 1.

c) Om en omfattande omfördelning sker mellan portföljerna skall de 
kommissionsledamöter som berörs bjudas in att tala inför de berörda 
parlamentsutskotten innan de tillträder sina poster.

3. Europaparlamentet ber rådet att tidigarelägga tidpunkten för nästa val till 
Europaparlamentet från juni till maj 2009 för att ge det nya parlamentet möjlighet att 
förbereda sig på att höras av Europeiska rådet innan detta för parlamentet lägger fram sitt 
förslag om kandidat till befattningen som kommissionens ordförande. Parlamentet erinrar 
om att arrangemangen för detta samråd skall fastställas i vederbörlig ordning i 
samförstånd mellan parlamentet och Europeiska rådet1.

4. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att hänvisa denna resolution till det ansvariga 
utskottet för arbetsordningen så att lämpliga ändringar av arbetsordningen kan föreslås 
innan konstitutionen träder i kraft.

5. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
Europeiska kommissionen, Europeiska rådet och ministerrådet.

  
1 Förklaring 7 till artikel 27 i konstitutionen.
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MOTIVERING

Hur Europaparlamentet skall godkänna Europeiska kommissionen

1. FÖRDRAGET I TEORI OCH PRAKTIK

Det bör påminnas om att det nuvarande förfarandet som fastställs i fördragen, och som 
nyligen ändrats genom Nice-fördraget, är alltför komplicerat. Vid återkommande 
regeringskonferenser har Europaparlamentet varit angeläget om att se till att kommissionen 
får dubbel legitimitet genom att utses av både Europeiska rådet och Europaparlamentet1. Detta 
har lett till vissa spänningar mellan parlamentet och medlemsstaterna, och dessa spänningar 
visade sig på nytt under konventet.

Genom Maastrichtfördraget fick parlamentet rätt att höras om utnämningen av 
kommissionens ordförande och genom omröstning godkänna kollegiet som helhet.2 Genom 
Amsterdamfördraget utvidgades parlamentets befogenhet till att även omfatta godkännandet 
av ordföranden.3 I Nicefördraget ändrades parlamentets rättigheter i princip inte alls, men 
rådet bereddes möjlighet att vidta åtgärder på regeringschefsnivå genom beslut med 
kvalificerad majoritet i stället för enhällighet.4

Av det nuvarande fördraget framgår att Europaparlamentet inte riktigt ”väljer” kommissionen. 
Det som hände 2004 illustrerar just detta. I juni, efter valet till Europaparlamentet och efter att 
först ha varit oense, nominerade Europeiska rådet José Manuel Barroso. Efter det att 
parlamentet hade samlats i juli mötte José Manuel Barroso talmanskonferensen och 
presenterade sig vid partigruppernas sammanträden. Sedan parlamentet hade lyssnat till ett 
uttalande av honom och efter en två dagar lång debatt godkände parlamentet (genom sluten 
omröstning) utnämningen av José Manuel Barroso till ordförande.5 Omröstningen i rådet 
genomfördes med kvalificerad majoritet och i ”samförstånd” med José Manuel Barroso, 
varefter förteckningen antogs över de personer som hade föreslagits av varje medlemsstat. I 
teorin kunde José Manuel Barroso ha förkastat enskilda kandidater. I verkligheten försökte 
han istället att påverka flera statsministrar då de gjorde sina val, särskilt i fråga om kön. I sina 
strävanden att få fler kvinnor i kommissionen lovade han dem poster med högre profil. Även 
om hans befogenhet att välja sina kolleger är begränsad – José Manuel Barroso kallade det en 
”blindträff” – kan ordföranden efter eget omdöme fördela portföljerna inom kommissionen.6

  
1 Redan i november 1960 begärde den europeiska parlamentariska församlingen rätt att tillsätta kommissionen 
(föredragande: Maurice Faure). Parlamentet röstade första gången om godkännande av Thorn-kommissionen 
1979. Efter förklaringen i Stuttgart 1983 väntade Delors-kommissionen tills parlamentet hade avgett sitt yttrande 
innan den svor eden inför domstolen.
2 Artikel 214.2 i EG-fördraget. Artikel 158.2 i EG-fördraget. Detta förfarande tillämpades då 
Santer-kommissionen tillträdde 1994.
3 Artikel 214.2 i EG-fördraget. Detta förfarande tillämpades då Prodi-kommissionen tillträdde 1999.
4 Artikel 214.2 i det ändrade EG-fördraget. Detta förfarande tillämpades då Barroso-kommissionen tillträdde 
2004.
5 Omröstningen sköts även upp en kort stund efter avslutad debatt för att grupperna skulle kunna sammanträda. 
Vid omröstningen den 22 juli röstade 413 ledamöter för, 251 emot medan 44 ledamöter lade ner sin röst. Detta 
kan jämföras med utnämningen av Romano Prodis kommission i maj 1999 som godkändes med 392 röster för, 
71 röster emot och 41 nedlagda röster. Observera att sluten omröstning infördes först genom ändringen av 
arbetsordningen 2002.
6 Artikel 217.2 i EG-fördraget.
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Även om ordföranden inte har fria händer i valet av kommission ger Nicefördraget honom 
eller henne rätt att både utse (och avsätta) vice ordförandena och att begära att en 
kommissionsledamot skall avgå ”efter kollegiets godkännande”1. Kommissionen får i sådana 
ärenden fatta besluta med enkel majoritet. Både under Santer-kommissionens och 
Prodi-kommissionens mandatperiod väcktes frågan om enskilda kommissionsledamöters 
politiska ansvarsskyldighet vid ett flertal tillfällen. Under utfrågningarna av 
Barroso-kommissionen kom frågan om intressekonflikter tydligt i förgrunden. Parlamentets 
ledamöter var på goda grunder angelägna om att betona behovet av uppriktig och relevant 
information från alla ledamöter och potentiella ledamöter i kommissionen. Det är oundvikligt 
att varje ”skandal” ger upphov till krav på ytterligare skärpning av reglerna. Trots stora 
skillnader i politisk kultur mellan medlemsstaterna fastställs genom Europaparlamentets 
granskning av kommissionen – som får sitt främsta uttryck vid godkännandeprocessen – EU:s 
normer för ansvarsskyldighet som i högsta grad ställer krav på redbarhet, integritet och 
uppriktighet. Det är helt i sin ordning att i samband med den europeiska integrationen utgå 
från de högsta gemensamma kraven på demokratin och inte från de minsta gemensamma 
nämnarna.

2. PARLAMENTETS ARBETSORDNING

Parlamentet införde 1993 i sin arbetsordning bestämmelser om utnämningen av 
kommissionen för att återspegla parlamentets nya rättigheter enligt Maastrichtfördraget. För 
att överensstämma med parlamentets allt större roll och ändringarna av fördraget ändrades 
parlamentets arbetsordning 1996, 1999 och 2002.

Gällande bestämmelser finns i artiklarna 98 och 99. När det gäller valet av 
José Manuel Barroso följdes förfarandet i artikel 98 till punkt och pricka, förutom att rådet 
avböjde att delta i debatten i juli 2004. I artikel 99, som gäller valet av resten av 
kommissionen, saknas det vissa detaljer beträffande utfrågningarna.2

3. UTFRÅGNINGARNA

Utfrågningar anordnades för första gången 1994 och på nytt 1999. Förfarandet upprepades i 
maj 2004 för de tio ledamöterna från de nya medlemsstaterna i den utvidgade 
Prodi-kommissionen. Mellan den 27 september och den 11 oktober 2004 höll parlamentet 
utfrågningar för alla ledamöterna i Barroso-kommissionen. Dessa anordnades av en enhet 
inom parlamentet för lagstiftningssamordning, gemensam för generaldirektoratet för intern 
politik och generaldirektoratet för extern politik, och underställd 
utskottsordförandekonferensen. Talmanskonferensen medverkade under den senare delen av 
förberedelsearbetet.

Två huvudsakliga förändringar gjordes jämfört med tidigare praxis – salens utformning och 
formen för utfrågningen. Det beslutades att ledamöternas frågor skulle besvaras direkt av 
kandidaten och att alla ledamöter i varje utskott, dvs. samtliga parlamentets ledamöter, skulle 
ha möjlighet att ställa en fråga. Utskottsordförandekonferensen föreslog som en riktlinje att 

  
1 Artikel 217.3–4 i EG-fördraget.
2 Artikel 99 ger också uttryck för ett visst önsketänkande: man ser fram mot den dag då hela rådet deltar i en 
parlamentsdebatt. Uppmaningen till ordföranden att presentera kommissionens ”program” tycks också 
malplacerad. I praktiken väntade Barroso, liksom Prodi före honom, till ett senare tillfälle för att presentera sitt 
verkliga arbetsprogram. Det är säkert klokt, och bör återspeglas korrekt i parlamentets arbetsordning.
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varje fråga med svar samt följdfrågor med svar skulle ta fem minuter, och att talartiden skulle 
fördelas enligt d’Hondts system som används vid sammanträdena i kammaren, i stället för det 
mer flexibla (och meritokratiska) system som används vid utskottssammanträdena. Eftersom 
det fanns många talare måste utfrågningarna pågå i tre timmar, en tid man höll sig till, trots att 
flera utfrågningar rann ut i sanden. Trots att utfrågningarna i viss mån blev utdragna anses det 
faktum att varje parlamentsledamot kan delta i en utfrågning av kommissionen bidra till 
parlamentets sammanhållning i början av en ny mandatperiod.

De muntliga utfrågningarna av de 24 kandidaterna anordnades av 18 utskott som i flera fall 
arbetade tillsammans med andra utskott med överlappande ansvarsområden. Tre grader av 
samarbete tilläts: helt gemensamma sammanträden, delvis gemensamma sammanträden eller 
biträdande delegationer. Samarbetet mellan utskotten var dock inte problemfritt. I de fall man 
inte hade uppnått ett tillfredsställande samförstånd fanns det en risk för att utfrågningen skulle 
bli fragmentarisk. Undantag till den vedertagna bestämmelsen om en utfrågning per kandidat 
fick tyvärr göras på grund av en konflikt mellan ordförandena i utskottet för medborgerliga 
fri- och rättigheter och utskottet för rättsliga frågor rörande ansvarsområden.

Alla nominerade kommissionsledamöter skulle lämna en förklaring till kommissionen (men 
inte till parlamentet) om sina ekonomiska och yrkesmässiga intressen, som sedan lades ut på 
kommissionens webbsida1. Alla dessa förklaringar, utformade som bilagor till kommissionens 
uppförandekod, fanns dock inte tillgängliga för parlamentsledamöterna.

Före dessa utfrågningar fick kandidaterna ett stort antal skriftliga frågor från parlamentet. I 
parlamentets arbetsordning nämns ingenting om de skriftliga frågorna, och heller ingenting 
om deras syfte, inriktning eller omfattning. Att besvara de skriftliga frågorna var under ett 
antal veckor en uppgift för många tjänstemän vid kommissionen. Det var inte alltid givet att 
kommissionsledamotskandidaterna själva var direkt delaktiga i detta arbete. Vid 
utfrågningarna framgick det dessutom tydligt att vissa parlamentsledamöter inte hade brytt sig 
om att läsa svaren. Frågorna var indelade i två delar: 16 allmänna frågor som ställdes till 
samtliga kandidater, och därefter ett varierande antal frågor rörande det särskilda 
politikområdet. De allmänna frågorna var för vaga för att ha någon betydelse, men krävde i 
vilket fall noggrant samordnade svar från kommissionen. De frågor som rörde de särskilda 
politikområdena var många gånger minutiöst detaljerade, vilket var olämpligt i inledningen av 
kommissionens mandatperiod innan kollegiet hade formulerat det framtida arbetsprogrammet 
närmare. Även om utskottsordförandekonferensen hade försökt att begränsa dessa frågor 
varierade antalet frågor om politikområdena mycket mellan kandidaterna, från sex till 
närmare 30. De flesta utskott hade redan börjat utforma sina frågor i juli innan 
utskottsordförandekonferensen tog upp frågan. (Att i efterhand välja ut frågor som redan hade 
tagits upp till omröstning i utskotten skulle ha varit en grannlaga uppgift.)

Inget nämns i arbetsordningen om hur utfrågningarna skall organiseras, planeras, genomföras 
eller bedömas. Det fastställs inga objektiva kriterier eller särskilda förfaranden. Det finns inga 
riktlinjer för hur utskotten skall bedöma kommissionsledamotskandidaten i fråga om balansen 
mellan politisk skicklighet, yrkeserfarenhet och tekniska kunskaper. Det finns ingen 

  
1 Även om kommissionsledamotskandidaterna granskas med avseende på sina ekonomiska intressen finns det 
ingen typ av säkerhetskontroll som kan jämföras med de kontroller som de flesta medlemsstater har för nyligen 
utnämnda regeringsmedlemmar. Avsaknaden av säkerhetskontroll på EU-nivå innebär att kommissionen skulle 
vara tvungen att förlita sig på olika långdragna nationella förfaranden för säkerhetsprövning. Kommissionen har 
valt att inte göra det.
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systematisk mekanism för att bedöma deras svar på de allmänna politiska frågorna. Inget 
nämns om förklaringen om ekonomiska intressen eller andra intressen utöver de uppgifter 
som kommissionen själv begär. Än värre är att det inte finns några bestämmelser om ett 
samordnat förfarande för att garantera att resultaten av utfrågningarna genomgår en 
övergripande granskning.

Det är inte förvånande att utfrågningarna utformades på olika sätt. Vissa ordförande höll ett 
öga på klockan och begränsade varje fråga och svar till fem minuter, oavsett innehåll. Detta 
mekaniska tillvägagångssätt bidrog dock bara till att arrangemanget präglades av andfådd 
ytlighet. Andra ordförande lyckades gruppera frågorna efter ämne och förhindra enskilda 
ledamöter från att ställa två–tre komplexa frågor samtidigt. Vissa gav utrymme för en mer 
politiskt präglad dialog och uppmuntrade följdfrågor. Flera ledamöter missbrukade dock 
möjligheten att ställa följdfrågor genom att ta upp ett helt nytt ämne.

Vissa utfrågningar dominerades på ett omotiverat sätt av frågor från landsmän om nationell 
politik på bekostnad av ett övergripande europeiskt perspektiv. Vid andra utfrågningar 
strävade man efter personliga svar på svåra etiska frågor, varvid de stora kulturella skillnader 
som finns inom EU accentuerades.

Vid alla utfrågningar tilldelades alla utskottsledamöter en fråga var, men vid ett par 
utfrågningar lyckades man dessutom hinna med en fri frågerunda i slutet av mötet, vilket 
möjliggjorde mer politiska och oväntade frågor. De mest lyckade utfrågningarna var de där 
parlamentsledamöterna medvetet försökte påverka den framtida kommissionens politik, vilket 
tydde på att åtminstone några ledamöter hade förberett sig på ett strategiskt sätt inför 
utfrågningarna.

Vid de tidigare utfrågningarna hade kommissionsledamotskandidaten suttit bredvid 
ordföranden och utskottets sekretariat på podiet. Den här gången satt han eller hon ensam på 
en upphöjd avsats framför podiet. Även om denna utformning var en förbättring har den också 
kritiserats.1 Kandidaterna satt med ryggen mot utskottens ordförande och vice ordförande, 
något som var både oartigt och obekvämt.

4. DE SKRIFTLIGA BEDÖMNINGARNA

Av logistiska skäl gjordes inga ordagranna utskrifter av utfrågningarna. I stället utarbetade 
varje utskott en skrivelse med en bedömning av resultatet av utfrågningen. 
Utskottsordförandekonferensen försökte i sina riktlinjer ta med kandidaternas personliga 
kompetens, förmåga att samarbeta med parlamentet och kunskaper på det aktuella politiska 
området. Avsikten var att varje uttryckligt politiskt åtagande skulle återges i skrivelsen, vilket 
eventuellt blev en bestämmelse som motverkade sitt syfte och hämmade kandidaterna. I 
skrivelserna framkommer i alla fall ofta huruvida kandidaten har humor och god 
kommunikativ förmåga. I alla skrivelser har försök gjorts att bedöma om kandidaterna hade 
förberett sig.

1999 översändes skrivelserna konfidentiellt till ordföranden för 
utskottsordförandekonferensen, vilken gjorde en övergripande granskning av skrivelserna 

  
1 Alla satt i det fönsterlösa rummet 1A2. En hörsal ställdes till förfogande (3C50), vilken var fylld av lobbyister 
och assistenter.
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innan de översändes med en rekommendation till parlamentets talman1. 2004 avskaffades 
gallringen i utskottsordförandekonferensen och skrivelserna översändes direkt, fortfarande till 
synes konfidentiellt, från ordförandena i de enskilda utskotten till parlamentets talman.

Talmanskonferensen mottog skrivelserna den 13 oktober och översände dem utan 
kommentarer till José Manuel Barroso, varefter hans reaktion inväntades. Skrivelserna lades 
samtidigt ut på parlamentets webbsida. Av utskottens rekommendationer beträffande de 
24 kandidaterna intog tre en avvaktande hållning och två var negativt inställda. Observatörer 
på nära håll har antytt att om alla kandidater hade fått samma behandling skulle ytterligare 
fyra eller fem ha fått ofördelaktiga omdömen.

Avsaknaden av bestämmelser om tidtabeller ledde till ytterligare misstankar om att utskott 
med en ordförande med en viss partitillhörighet försenade utarbetandet av skrivelsen tills 
utskottet hade sett den skrivelse som hade utarbetats av ett utskott med en ordförande från en 
annan partigrupp.

Att skrivelserna är konfidentiella är också kontroversiellt. Medierna visade ett intensivt 
intresse för utfrågningarna. Försöken att sekretessbelägga skrivelserna sporrade medierna till 
att publicera olika versioner av sanningen (ibland förvrängd) som läckt ut. Det var aldrig 
sannolikt att fullständig sekretess skulle kunna bibehållas under den 17 dagar långa perioden 
från det att utfrågningarna hade inletts tills talmanskonferensen hade haft sitt sammanträde, 
och det var inte heller möjligt.

När innehållet i utskottens skrivelser väl hade presenterats, visade det sig även att de hade 
olika utformning, att tillvägagångssätten skilde sig åt och att de innehöll oklara budskap. 
Beträffande en av kandidaterna mottogs motstridiga skrivelser från de två utskott som 
ansvarade för frågorna i hans portfölj. Allteftersom godkännandeförfarandet fortskred 
uttryckte ett allt större antal parlamentsledamöter reservationer mot det rådande systemet som 
inte ger dem rätt att rösta om enskilda kandidater eller att sätta upp villkor för godkännandet 
av den nya kommissionen.

Det framgår tydligt att talmanskonferensen spelar en avgörande roll för att fylla i luckorna där 
det varken finns bestämmelser i fördraget eller arbetsordningen. Man kan konstatera att 
arbetsordningen i bästa fall ger vaga riktlinjer för talmanskonferensens roll vid tillsättningen 
av kommissionen. I artikel 24.3 står det att talmanskonferensen skall ”ansvara för frågor som 
rör förbindelserna med Europeiska unionens övriga organ och institutioner”. Vid 
talmanskonferensens sammanträden, vilka brukar vara slutna, är det ofta partipolitiska 
överväganden som råder, något som ju är normalt. Även med bästa vilja i världen är det svårt 
för talmanskonferensen att vara objektiv om någon av kandidaterna utsätts för särskilt hård 
kritik. Det är beklagligt att parlamentet inte har ansett det lämpligt att införa en tillförlitlig 
mekanism för en kvalitativ bedömning av de nominerade kommissionsledamöternas 
övergripande kompetens, antingen individuellt eller som kollektiv. Det enda kriterium som än 
i dag fastställts för utnämningen av kommissionsledamöterna är artikel 213.1 i fördraget, där 
det anges att kommissionen skall bestå av ledamöter ”som utses på grundval av sin allmänna 
duglighet och vars oavhängighet inte kan ifrågasättas”.

  
1 På begäran av talmanskonferensen i enlighet med artikel 26 i arbetsordningen.
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5. RÅD OCH SAMTYCKE

Europaparlamentet har rätt att genomföra en omröstning om godkännande av den kommission 
som utsetts av rådet. Parlamentets omröstning utgör inte någon avslutning av ärendet. När 
kommissionen godkänts av parlamentet utnämns den sedan formellt av rådet som fattar beslut 
med kvalificerad majoritet. Denna slutliga etapp i förfarandet är helt formell och har endast 
behållits i fördraget för att bättra på rådets glamour.

Det faktum att Europaparlamentet inte kan förkasta enskilda kommissionsledamöter skiljer på 
ett tydligt sätt EU från Förenta staterna. Där anges senatens roll i godkännandeförfarandet i 
konstitutionen. I artikel II andra avsnittet fastställs att presidenten skall föreslå och med stöd 
av senatens råd och samtycke utnämna höga regeringsmedlemmar. Enligt det amerikanska 
systemet med råd och samtycke gör inte senaten någon kritisk bedömning av kandidaten utan 
röstar endast om att godkänna eller förkasta förslaget. (Senaten måste genomföra förfarandet 
enligt en strikt tidtabell och kan också ompröva sitt beslut inom några dagar på förslag från en 
senator som röstade med majoriteten.) Omröstningen är offentlig om inte senaten fattar ett 
annat beslut. (Även om en omröstning i undantagsfall skulle vara sluten kan en senator välja 
att offentliggöra sin röst.)1 Det amerikanska systemet är tilltalande enkelt, men om man i EU:s 
konstitution håller fast vid att Europaparlamentet skall godkänna kommissionen som 
kollegium istället för som enskilda individer måste Europaparlamentet fortsätta att avge 
yttrande om varje kandidat för att ge sitt slutliga kollektiva samtycke. Detta betyder dock inte 
att parlamentet inte kan följa senatens exempel och avge sin ståndpunkt om enskilda 
ledamöter i kollegiet genom en omröstning istället för genom ett yttrande.

I det aktuella fallet lade de olika politiska grupperna fram sina förslag till resolution i enlighet 
med artikel 99.4 efter det att José Manuel Barroso hade presenterat sitt kollegium för 
parlamentet den 26 oktober. I dessa förslag framfördes negativ kritik mot ett antal enskilda 
kommissionsledamotskandidater. För att undvika hämndaktioner av partipolitiska skäl 
förhandlades ett gemensamt förslag fram där inga enskilda personer utpekades. Det 
gemensamma förslaget lades fram av PSE-gruppen, ALDE-gruppen, Verts/ALE-gruppen och 
GUE/NGL-gruppen. I de enskilda punkterna i det korta förslaget angavs att parlamentet ”ser 
flera problem som kan stå i vägen för godkännandet av vissa kandidater: politisk övertygelse 
som strider mot unionens grundläggande värderingar; brist på kunskap och engagemang när 
det gäller den föreslagna portföljen; olösta problem eller obesvarade frågor om 
intressekonflikter eller eventuell inblandning i politiska och rättsliga förseelser”. I det 
gemensamma förslaget betonades ”den demokratiska och laga giltigheten i 
godkännandeförfarandet av vilket utfrågningarna är en grundläggande del”. Avslutningsvis
begärdes att samtliga institutioner skulle ”ta de politiska konsekvenserna av 
godkännandeförfarandet vilket kan innebära exempelvis avgång, ombildning eller 
tillbakadragande”. Dagen efter det att resolutionsförslaget hade lagts fram drog José Manuel 
Barroso tillbaka sitt kollegium.2

Lyckligtvis hade redan två möten med regeringscheferna planerats i snabb följd, nämligen 
undertecknandet av konstitutionen i Rom den 29 oktober och Europeiska rådets ordinarie 
sammanträde den 4–5 november. Krisen rörande godkännandet av José Manuel Barrosos 
första kommission upptog en stor del av diskussionerna. Europeiska rådet, som sammanträdde 

  
1 Artikel XXXI i senatens gällande bestämmelser.
2 Det gemensamma resolutionsförslaget lades inte fram för omröstning, men skulle säkert ha fått stöd av en bred 
majoritet.
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på regeringschefsnivå, samtyckte till José Manuel Barrosos nya kollegium från vilket en 
ledamot avgick, en annan drogs tillbaka av sin regering och en tredje omplacerades. Nya 
utfrågningar anordnades i parlamentet under sammanträdesperioden i Strasbourg den 15–
16 november för de två nya kandidaterna och för den kandidat som fått annat ansvarsområde1. 
Den 18 november lade EPP-, PSE-, ALDE- och UEN-grupperna fram en gemensam 
resolution som antogs av majoriteten med 478 röster för, 84 röster emot (och 98 nedlagda 
röster). José Manuel Barrosos andra kommission godkändes därefter med 449 röster för, 
149 röster emot (och 82 nedlagda röster). Denna kommission tillträdde tre veckor senare, 
den 22 november.

6. RAMAVTALET

Före den slutliga omröstningen svarade José Manuel Barroso detaljerat på frågorna i den del 
av den gemensamma resolutionen som handlar om ramavtalet. Det viktigaste resultatet av 
Europaparlamentets godkännande av Prodi-kommissionen 1999 hade varit att ett formellt 
ramavtal hade ingåtts mellan den tillträdande kommissionen och parlamentet, vilket 
talmanskonferensen hade förhandlat om och godkänt2. Ramavtalet baserades på den 
resolution som antogs av parlamentet samtidigt som den formellt godkände 
Prodi-kommissionen i enlighet med artikel 99.4. Trots att avtalet bestod av tolv sidor nämndes 
inget om kommissionens utnämningsförfarande. På parlamentets begäran samtyckte dock 
kommissionen efter vissa diskussioner till följande klausul med avseende på en 
kommissionsledamots avgång i enlighet med artikel 217.4 i EG-fördraget:

”10. Kommissionen skall acceptera att dess ordförande noga undersöker möjligheten att 
begära en kommissionsledamots avgång i de fall Europaparlamentet vägrar ge denna 
ledamot förtroende (under förutsättning att det finns politiskt stöd för en sådan åsikt, både 
vad gäller innehåll och form).”

Kommissionen samtyckte också till att berörda kommissionsledamöter i händelse av att 
ansvaret för portföljerna omfördelades i enlighet med artikel 217.2 skulle framträda inför det 
berörda parlamentsutskottet i enlighet med följande bestämmelse:

”11. Kommissionens ordförande skall omedelbart underrätta Europaparlamentet om varje 
beslut som rör tilldelningen av befogenheter till kommissionsledamöterna. I händelse av 
viktiga förändringar som rör en kommissionsledamot (till exempel beviljande av en helt 
ny portfölj eller ett viktigt ansvarsområde), skall kommissionsledamoten i fråga infinna 
sig i det behöriga utskottet om det så begär.”

Meningen i punkt 10 i ramavtalet om misstroendevotum mot en kommissionsledamot –
”under förutsättning att det finns politiskt stöd för en sådan åsikt, både vad gäller innehåll och 
form” – kan vara en ledtråd till vad åtminstone Prodi-kommissionen förväntade sig av 
parlamentet om förbindelserna mellan de båda institutionerna skulle bli kritiska. Det bör 
erinras om att talmanskonferensen godkände denna formulering på parlamentets vägnar. Det 
kan för det första antas att avsikten var att omröstningen skulle resultera i en bred majoritet, 

  
1 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter och utskottet för rättsliga frågor krävde återigen två separata 
utfrågningar.
2 Ramavtalet, som slöts den 29 juni 2000 utgör bilaga XIII till arbetsordningen. Genom detta uppdaterades och 
ersattes den informella uppförandekod som hade antagits 1990 och ändrades 1995.
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dvs. över partigränserna, och för det andra att anklagelserna inte fick bygga på ogrundade 
fakta eller rykten.

Fem år senare framförde parlamentsledamöterna återigen kritik. Resultatet av att 
kommissionen och parlamentet gått igenom krisen kring godkännandet av 
Barroso-kommissionen blir ett omarbetat ramavtal. I huvudpunkten i resolutionen av den 
18 november 2004 angavs att om parlamentet röstar om att dra tillbaka sitt förtroende för en 
enskild kommissionsledamot ”skall ordföranden antingen kräva att den berörda ledamoten 
avgår eller inför parlamentet motivera varför han inte kräver detta”. Vägran att godta 
parlamentets misstroendevotum kommer därför att äventyra ordförandens egen möjlighet att 
sitta kvar. Parlamentets ledamöter har funnit den utväg som, om så behövs, ger dem en 
position där de kan utnyttja sin konstitutionellt centrala valmöjlighet – befogenheten att 
sparka hela kommissionen1.

För att detta inte skall låta alltför blodtörstigt bör allmänheten försäkras om att någon 
någonstans har ansvaret för att leda EU. Man kan nog hävda att det som gav upphov till krisen 
var de regeringschefer som inte gav José Manuel Barroso bästa möjliga utgångsmaterial för 
att bygga upp det starka och oberoende verkställande organ som EU behöver. 
Europeiska rådets lättja fick oväntade konsekvenser. Resultatet av den politiska krisen i 
samband med godkännandet av den nya kommissionen 2004 är att unionens regering blivit 
aningen mer parlamentarisk och aningen mindre presidentstyrd.

7. KONSTITUTIONEN

Parlamentet och kommissionen måste överväga vilka förändringar som kan bli nödvändiga 
med tanke på den kommande konstitutionen. Avsikten är att den skall träda i kraft innan nästa 
kommission utses 2009.

I konstitutionen fastställs först kriterierna för medlemskap i kommissionen. Artikel I-26.4 
lyder:

”Kommissionens ledamöter skall väljas på grundval av sin allmänna duglighet och sitt 
engagemang för Europa och bland personer vars oavhängighet inte kan ifrågasättas.”

Den huvudsakliga ändring som gjordes vid regeringskonferensen är tillvägagångssättet vid 
utnämningen av ordföranden. Artikel I-27 lyder:

”1. Med hänsyn till valen till Europaparlamentet och efter lämpligt samråd skall 
Europeiska rådet med kvalificerad majoritet föreslå Europaparlamentet en kandidat till 
befattningen som kommissionens ordförande. Denna kandidat skall väljas av 
Europaparlamentet med en majoritet av dess ledamöter.2 Om denna kandidat inte får 
majoritet, skall Europeiska rådet med kvalificerad majoritet inom en månad föreslå en ny 
kandidat som skall väljas av Europaparlamentet i enlighet med samma förfarande.

  
1 Artikel 201 i EG-fördraget.
2 Observera att det i konstitutionen till skillnad från i artikel 214.2 i fördraget anges att ordföranden skall ”väljas” 
snarare än ”godkännas”, och att det nu krävs absolut majoritet av parlamentsledamöterna.
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2. Rådet skall i samförstånd med den valde ordföranden anta förteckningen över de 
övriga personer som det föreslår till ledamöter av kommissionen. Dessa skall väljas på 
grundval av förslag från medlemsstaterna och i enlighet med kriterierna i artikel I-26.4 
och I-26.6 andra stycket.

Ordföranden, unionens utrikesminister och de övriga ledamöterna av kommissionen skall 
kollektivt godkännas vid en omröstning i Europaparlamentet. På grundval av detta 
godkännande skall kommissionen utses av Europeiska rådet med kvalificerad majoritet.

3. Kommissionens ordförande skall 

a) ange riktlinjer för kommissionens uppgifter,

b) besluta om kommissionens interna organisation för att se till att det råder 
följdriktighet i dess arbete och att den arbetar effektivt och som ett kollegialt organ,

c) utse vice ordförande bland kommissionens ledamöter, med undantag av unionens 
utrikesminister.”

En ledamot av kommissionen skall avgå om ordföranden begär detta.1 Unionens 
utrikesminister skall i enlighet med förfarandet i artikel I-28.1 avgå om ordföranden 
begär detta.

Konstitutionen innebär att Europaparlamentet åläggs en betydligt större roll i det inledande 
valet av kandidat till ordförandeposten. Den kandidat till ordförandeposten i kommissionen 
som på ett tidigt stadium får stöd av Europaparlamentet bör ha en lättare uppgift än 
José Manuel Barroso om olämpliga utnämningar till kommissionsledamöter från 
medlemsstaterna skall förkastas.

Om förhandskontakterna med parlamentet skall ha någon betydelse och om man antar att den 
nya kommissionen liksom nu tillträder den 1 november måste det nya parlamentet fastställa 
sin strategi inför nomineringarna i god tid före Europeiska rådets möte under senare delen av 
juni. Under förutsättning att detta datum inte ändras skulle det vara klokt att hålla valet en 
månad tidigare, i början av maj månad (”Europa-veckan”), så att parlamentet och 
regeringscheferna får tillräckligt med tid för att ta ställning till vem som är bäst lämpad att 
nomineras till kommissionens ordförande2. Institutionerna kommer också att bli tvungna att 
planera för möjligheten att parlamentsledamöterna förkastar Europeiska rådets första 
kandidat. De bör också försöka komma fram till en mer strukturerad uppfattning om vad de 
tre kriterierna innebär: allmän duglighet, engagemang för Europa och oavhängighet som inte 
kan ifrågasättas.

  
1 Notera att i motsats till artikel 217.4 i EG-fördraget behöver ordföranden inte längre kollegiets godkännande 
för att avskeda en ledamot.
2 En återgång till kommissionens ursprungliga tillträdelsedatum i januari skulle under alla omständigheter 
innebära att primärrätten måste ändras, dvs. artikel 45 i regeringskonferensens slutakt om utvidgningsfördraget, 
2003.
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8. SLUTSATSER

Det nuvarande godkännandeförfarandet har inte bara godkänts av kommissionen och 
parlamentet, utan även av rådet och medlemsstaterna. Det är en viktig händelse för medierna. 
Det är ett legitimt förfarande med politiska konsekvenser. Som ordförande Barroso har sagt är 
godkännandeförfarandet betydligt mer rigoröst än det som gäller för tillsättandet av nationella 
regeringar.

Det framgår dock tydligt att det behövs avsevärda förbättringar av förfarandena om vi i 
framtiden skall kunna garantera mer rättvisa för kandidaterna, en mer kraftfull dialog mellan 
kommissionen och parlamentet samt tydligare omdömen. En viss översyn krävs i vilket fall 
för att återspegla de ökade befogenheter som parlamentet får när konstitutionen trätt i kraft.

Utskottet för konstitutionella frågor har vid två tillfällen diskuterat ett arbetsdokument som
denna motivering grundar sig på. Vice ordförande Margot Wallström har inför utskottet 
redogjort för kommissionens reaktioner på utfrågningsförfarandena. Föredraganden har också 
lagt fram sina slutsatser för utskottsordförandekonferensen.

Föredragandens huvudsakliga slutsatser tas upp i den bifogade resolutionen. När parlamentet 
har tagit ställning till betänkandet kommer det att bli nödvändigt att överväga om, och i så fall 
hur, de ändringar som överenskommits bör återges i den reviderade arbetsordningen.
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