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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om revision af rammeaftalen mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen
(2005/...(ACI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 10 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab og 
erklæring nr. 3, der er vedlagt som bilag til slutakten fra den regeringskonference, der 
vedtog Nice-traktaten, 

– der henviser til artikel III-397 i traktaten om en forfatning for Europa,

– der henviser til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og 
Kommissionen af 5. juli 20001,

– der henviser til sin beslutning af 18. november 2004 om valg af Kommissionen2,

– der henviser til beslutningen fra formandskonferencen af den ...,

– der henviser til skrivelsen fra formanden af den ...,

– der henviser til udkastet til rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet 
og Kommissionen (i det følgende benævnt "aftalen"),

– der henviser til artikel 24, stk. 3, og artikel 120 i sin forretningsorden samt til punkt 
XVIII, stk. 4, i bilaget dertil,

– der henviser til betænkningen fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender 
(A6-0000/2005),

A. der henviser til, at udbyggelsen af demokratiet i EU, som underskrivelsen af traktaten om 
en forfatning for Europa er eksempel på, kræver en styrkelse af forbindelserne mellem 
Europa-Parlamentet og Kommissionen samt øget parlamentarisk kontrol med den 
udøvende myndighed,

B.  der henviser til, at proceduren i forbindelse med indsættelsen af den nuværende 
Kommission har øget den demokratiske legitimitet i EU's institutionelle system og styrket 
den politiske dimension i forbindelserne mellem de to institutioner,

C. der henviser til, at denne udvikling afspejles i den nye aftale, som er forelagt, 

D. der henviser til, at denne aftale kræver afklaring af de punkter, der er anført i det 
nedenstående,

E. der i lyset af afviklingen af forhandlingerne i forbindelse med den politiske aftale henviser 
til, at det for fremtiden vil være nødvendigt at forbedre de interne forhold for forhandling 
af denne type interinstitutionelle aftaler med henblik på behandlingerne i det/de 
kompetente udvalg,

  
1 EFT L 121 af 24.4.2001, s. 122.
2 Vedtagne tekster P6_TA(2004)0063.
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1. glæder sig, ud over den øgede samhørighed og forenkling af strukturen, over følgende 
positive punkter i udkastet til den nye aftale:

a) de nye bestemmelser vedrørende eventuelle interessekonflikter (artikel 2);

b) ordningerne for udskiftning af en kommissær i løbet af mandatperioden (artikel 4);

c) garantien for, at de indstillede medlemmer af Kommissionen vil stille alle relevante 
oplysninger til rådighed for proceduren i forbindelse med Kommissionens indsættelse 
(artikel 7); 

d) indførelsen af en regelmæssig dialog på højt plan mellem Kommissionens formand og 
formandskonferencen (artikel 10);

e) den fælles fastlæggelse af, hvilke forslag og initiativer der er af særlig interesse, på 
grundlag af Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram og den flerårige 
interinstitutionelle programmering, samt garantien for, at Parlamentet vil blive holdt 
orienteret om Kommissionens handlinger på lige fod med Rådet (artikel 8 og 12);

f) forbedringen af oplysningerne fra Kommissionen om opfølgning af og hensyntagen til 
Parlamentets udtalelser (artikel 14 og 31);

g) offentliggørelsen af relevante oplysninger vedrørende Kommissionens ekspertgrupper 
(artikel 16), hvis der tages hensyn til det i punkt 2 i nærværende beslutning nævnte;

h) bekræftelsen af bestemmelserne vedrørende Parlamentets deltagelse i internationale 
konferencer og de nye specifikke henvisninger til donorkonferencerne og 
valgovervågning (artikel 19-25), med forbehold af anmodninger i punkt 4 i 
nærværende beslutning;

i) indføjelsen i aftalen af de forpligtelser, Kommissionen har indgået i forbindelse med 
gennemførelsesforanstaltningerne vedrørende bank-, forsikrings-, og 
ejendomssektoren ("Lamfalussy-proceduren") og af aftalen mellem Europa-
Parlamentet og Kommissionen vedrørende anvendelsesbestemmelserne for afgørelsen 
"komitologi"1, med forbehold af bemærkningerne til punkt 3 i nærværende beslutning;

j) de forpligtelser, der er indgået vedrørende Kommissionens deltagelse i Parlamentets 
arbejde (artikel 27-39);

k) indsættelsen af en revisionsklausul i aftalen (artikel 43), når traktaten om en forfatning 
for Europa træder i kraft;

2. understreger betydningen af fuldstændig gennemsigtighed, for så vidt angår 
ekspertgruppernes sammensætning og aktiviteter (aftalens artikel 16), og anmoder 
Kommissionen om at anvende aftalen i denne ånd; 

  
1 Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de 
gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen (EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23).



(Ekstern oversættelse)

59

3. opfordrer i forbindelse med anvendelsen af aftalens artikel 35 Kommissionen til at 
anvende bestemmelserne i afgørelse 199/468/EF i lyset af det forslag til en ny afgørelse, 
som Kommissionen fremlagde den 11. december 2002 (KOM(2002)0719); 

4. anmoder Kommissionen om, for så vidt angår delegationernes deltagelse i konferencer og 
andre internationale forhandlinger, over for Rådet at støtte dets anmodninger om, at 
delegationernes medlemmer kan deltage i EU's interne koordineringsmøder, idet 
Parlamentet forpligter sig til at efterleve reglerne om tavshedspligt, som er gældende for 
disse møder;

5. godkender aftalen, som er vedlagt nærværende beslutning som bilag;

6. beslutter, at denne aftale skal vedlægges Parlamentets forretningsorden og træde i stedet 
for bilag XVIII og XIV;

7. pålægger sin formand at sende nærværende beslutning og dens bilag til Kommissionen og 
Rådet samt til medlemsstaternes nationale parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Det reviderede udkast til en rammeaftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen, som 
formandskonferencen har sendt til Udvalget om Konstitutionelle Anliggender med henblik på 
godkendelse heraf på plenarmødet, er den fjerde aftale af denne type mellem de to 
institutioner, og følger efter adfærdskodeksen, som blev indgået i 1990, den reviderede 
udgave heraf fra 1995 og rammeaftalen fra 2000.

Det er samtidig den første aftale, der bliver genstand for den procedure, der fastsættes i 
forretningsordenens artikel 120 (tidligere artikel 55) vedrørende interinstitutionelle aftaler, og 
dermed for en betænkning fra dette udvalg.

Efter ikrafttrædelsen af den europæiske fællesakt den 1. juli 1987, som indførte 
samarbejdsproceduren, er Europa-Parlamentets rolle på lovgivningsområdet blevet stadig 
større og dets forbindelser med de øvrige institutioner, heraf først og fremmest med 
Kommissionen, stadig tættere. 

Disse forhold lå til grund for konklusionen i den første adfærdskodeks mellem Parlamentet og 
Kommissionen, som Jacques Delors på daværende tidspunkt var formand for.

Denne kodeks var en af de første interinstitutionelle aftaler, der havde til formål at opstille 
rammer for forbindelserne mellem institutionerne i det daværende Europæiske Fællesskab.

Med Maastricht-traktaten, der trådte i kraft den 1. november 1993, blev Europa-Parlamentets 
rolle som medlovgiver stadfæstet med indførelse af den fælles beslutningsprocedure, og de 
politiske forbindelser mellem Parlamentet og Kommissionen styrket, idet Kommissionen skal 
godkendes ved en indsættelsesafstemning i Parlamentet. 

Denne tendens blev yderligere styrket med Amsterdam-traktaten, der trådte i kraft den 1. maj 
1999, og foranledigede, sammen med de omstændigheder, der førte til, at Kommissionen 
under forsæde af Jacques Santer måtte træde tilbage, de to institutioner til at indgå en langt 
mere ambitiøs rammeaftale, som har til formål at regulere alle aspekter af forbindelserne 
mellem de to institutioner.

Nice-traktaten, som trådte i kraft den 1. februar 2003, samt de perspektiver, der blev åbnet op 
for med underskrivelsen af traktaten om en forfatning for Europa den 29. oktober 2004, og 
den fornyelse af både Europa-Parlamentet og Kommissionen, der trådte i kraft den 22. 
november 2004 som følge af EU-valgene i 2004, ligger til grund for den revision af aftalen fra 
2000, som Parlamentet anmodede om i sin beslutning af 18. november 2004.

Forhandlingerne i Parlamentet er blevet ført under tilsyn af formandskonferencen, som 
påtager sig det politiske ansvar herfor. Udvalget om Konstitutionelle Anliggender blev først 
orienteret om forhandlingernes forløb i den sidste politiske fase af disse forhandlinger. Dette 
har under drøftelserne givet anledning til visse bekymringer, som er anført i betragtningerne 
og de indledende afsnit i det udkast til forslag til beslutning, som ordføreren fremlægger.
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Den nye aftale er mere struktureret end den foregående, idet de vigtigste elementer i de to 
bilag, som tidligere var forbeholdt henholdsvis lovgivningsprocessen og oplysninger om 
internationale aftaler, er indføjet i selve teksten. Kun det tidligere bilag 3 (som bliver til bilag 
1) vedrørende fremsendelse af fortrolige oplysninger til Europa-Parlamentet, er bibeholdt 
uden ændringer. Der er til gengæld tilføjet et nyt bilag 2, hvori tidsplanen for fremlæggelse og 
opfølgning af Kommissionens lovgivnings- og arbejdsprogram præciseres.

Dette bilag skal erstatte det tidligere bilag XIV til Europa-Parlamentets forretningsorden, 
hvori anføres en tidsplan, som er godkendt af formandskonferencen den 31. januar 2002. 
Teksten ændrer ikke grundlæggende de gældende foranstaltninger, men øger tilsynet i løbet af 
året med gennemførelsen af programmet. Det skal bemærkes, at henvisningen til debatten 
"om Unionens tilstand" ikke er med i den nye udgave.

I forordet til den nye aftale henvises der ikke blot til traktaten om Den Europæiske Union, 
men også til de øvrige gældende traktater, nemlig traktaten om oprettelse af Det Europæiske 
Fællesskab og traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab. Dette er 
juridisk set langt mere korrekt, da størsteparten af aftalens bestemmelser henhører under EF-
traktaten frem for EU-traktaten. 

Der henvises også direkte til samtlige interinstitutionelle aftaler og øvrige tekster, som 
regulerer forbindelserne mellem de to institutioner. Det er i den forbindelse beklageligt, at 
disse tekster ikke anføres i en fodnote1 i aftalen.

Derimod er der ingen henvisninger til traktaten om en forfatning for Europa (undtagen den 
henkastede henvisning til artikel 43 som grundlag for revisionsklausulen). Aftalen er indgået i 
henhold til den gældende lovgivning, men den politiske vilje, der kommer til udtryk i 
underskrivelsen af forfatningen, og idéen bag denne, kunne godt have været afspejlet i 

  
1 Det drejer sig om følgende tekster:
Interinstitutionel aftale af 16. december 2003 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og 
Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber, "Bedre lovgivning", (EUT C 321 af 31.12.2003).
Interinstitutionel aftale af 28. november 2001 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og 
Kommissionen om en mere systematisk omarbejdning af retsakter (EFT C 77 af 28.3.2002).
Aftale mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen om gennemførelsesbestemmelser til Rådets afgørelse 1999/468/EF af 
28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges 
Kommissionen (EFT L 256 af 10.10.2000).
Interinstitutionel aftale af 25. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Kommissionen for 
De Europæiske Fællesskaber om interne undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig
(OLAF) (EFT L 136 af 31.5.1999).
Interinstitutionel aftale af 6. maj 1999 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og 
forbedring af budgetproceduren (EFT C 172 af 18.6.1999).
Adfærdskodeks for Kommissionens gennemførelse af strukturpolitikkerne 2000-2006 af 6. maj 1999 (EFT C 279 af 
1.10.1999).
Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring af 4. maj 1999 om den praktiske gennemførelse af den nye 
fælles beslutningsprocedure (artikel 215 i EF-traktaten). (EFT C 148 af 28.5.1999).
Interinstitutionel aftale af 22. december 1998 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om fælles retningslinjer 
for kvaliteten af EF-lovgivningens affattelse (EFT C 73 af 17.3.1999).
Interinstitutionel aftale af 20. december 1994 om en hurtig arbejdsmetode ved officiel kodifikation af lovtekster (EFT C 102 
af 4.4.1996).
Den institutionelle erklæring om demokrati, åbenhed og subsidiaritet mellem Parlamentet, Rådet og Kommissionen (EFT C 
329 af 6.12.1993).
Fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen af 4. marts 1975 om en samrådsprocedure mellem 
Parlamentet og Kommissionen (EFT C 089 af 22.4.1975).
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forordet.

Henvisningen til Parlamentets forretningsorden omfatter også artikel 120 (som omhandler de 
interinstitutionelle aftaler) og bilag VII om Europa-Parlamentets behandling af fortrolige og 
følsomme dokumenter og oplysninger.

Angivelsen af de to institutioners ansvar for gennemførelse og effektiv anvendelse af 
fællesskabslovgivningen er ligeledes ny, selv om indholdet i artikel 36 blot er en gengivelse af 
ordlyden i første afsnit i det nuværende stk. 3 i bilag 1.

Endelig præciseres det i den næstsidste betragtning, at aftalen ikke anfægter opgaver og 
kompetencer for Parlamentet, Kommissionen eller - og som noget nyt – "nogen af Unionens 
øvrige institutioner eller organer", hvilket burde kunne afværge enhver kritik, ikke mindst 
fra Rådets side.

I afsnit I fastsættes aftalens anvendelsesområde, og afsnittet erstatter de nuværende "generelle 
principper", uden dog at ændre dem væsentligt.

Afsnit II omhandler det politiske ansvar og de væsentligste nye tiltag i forhold til den 
nuværende rammeaftale, idet det indeholder bestemmelserne vedrørende interessekonflikter 
(artikel 2) og fremgangsmåden i tilfælde af udskiftning af en kommissær i løbet af 
mandatperioden (artikel 4). Vores ordfører ønsker i den forbindelse at understrege, at det i et 
sådant tilfælde vil være hensigtsmæssigt at tage hensyn til den næstsidste betragtning i 
forordet, som nævnt ovenfor. De ordninger, der er fastsat i forbindelse med indsættelse af en 
ny Kommission, og som præciseres i forretningsordenens artikel 99, angives nu også i 
aftalens artikel 7 sammen med en forpligtelse for de udnævnte kommissærer til at stille alle 
relevante oplysninger til rådighed.

I afsnit III  ("konstruktiv dialog og informationsstrømmen") sammenlægges de to tidligere 
afsnit om udvidelse af den konstruktive dialog og det politiske samarbejde samt
informationsstrømmen, afsnittet er opdelt i tre underafsnit, ( i) generelle bestemmelser, ii) 
eksterne forbindelser, udvidelsen og internationale aftaler, og iii) budgettets gennemførelse), 
og det indeholder de væsentligste bestemmelser i det nuværende bilag 2.

Der indføres en regelmæssig politisk dialog på højt plan i formandskonferencen (artikel 10).

Der skal desuden gøres opmærksom på Kommissionens nye forpligtelse til, på baggrund af 
artikel 34 i EU-traktaten, på Parlamentets anmodning at tilkendegive sin holdning til ethvert 
initiativ fra en medlemsstat (artikel 15).

Dermed er er der garanteret offentliggørelse af alle relevante oplysninger om Kommissionens 
ekspertgrupper og deres aktiviteter (artikel 16).

Kommissionen er desuden forpligtet til at konsultere budgetmyndigheden forud for ethvert 
løfte om finansiel støtte, som fremsættes på donorkonferencer (artikel 22).

I en ny artikel stadfæstes samarbejdet vedrørende valgovervågning og Kommissionens 
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bistand til Parlamentets delegationer i forbindelse med EU's valgovervågning (artikel 23).

I afsnit IV om samarbejde i forbindelse med lovgivnings- og programmeringsprocedurer 
gengives det meste af indholdet i det nuværende bilag 1 "særlig aftale om 
lovgivningsprocessen" og de tidligere artikler 2, 5 og 7. Afsnittet er opdelt i tre underafsnit, ( 
i) Kommissionens lovgivningsmæssige og politiske program og EU's flerårige 
programmering, ii) generelle lovgivningsprocedurer, iii) Kommissionens særlige 
lovgivningsprocedurer og gennemførelsesbeføjelser).

I afsnit 27 imødekommes de forpligtelser, der er indgået ved den interinstitutionelle aftale 
"Bedre lovgivning" af 16. december 2003 (nærmere bestemt i andet afsnit i artikel 41), og der 
tages ligeledes højde for sidste sætning i artikel I-26, stk. 1, i forfatningstraktaten 
["(Kommissionen) er initiativtager til Unionens årlige og flerårige programmering med 
henblik på indgåelse af interinstitutionelle aftaler".]

Artikel 35 omfatter de forpligtelser, som Kommissionen har indgået i forbindelse med 
gennemførelsen af "Lamfalussy"-proceduren vedrørende gennemførelsesforanstaltninger for 
bank-, forsikrings-, og ejendomssektoren, og henviser til den bilaterale aftale mellem 
Parlamentet og Kommissionen2 vedrørende anvendelsesbestemmelserne for Rådets afgørelse 
"komitologi" af 28. juni 1999.

Afsnit V omhandler Kommissionens deltagelse i Europa-Parlamentets arbejde og størstedelen 
af det nuværende afsnit om "afvikling af Europa-Parlamentets arbejde" er medtaget, men med 
tilføjelse af en yderligere forpligtelse til disciplin i parlamentsudvalgene.

Endelig gengives de sidste af de nuværende bestemmelser i afsnit VI, men suppleres, som 
allerede anført, af en klausul (artikel 43), hvori det fastsættes, at aftalen skal revideres for at 
tage højde for konsekvenserne af forfatningstraktatens ikrafttræden (hvilket i henhold til 
artikel IV-447 i princippet er fastsat til den 1. november 2006).

Kort sagt konsoliderer den nye rammeaftale, som skal godkendes af Europa-Parlamentet, 
teksten fra 2000 og tilføjer en række forbedringer, som anført i det ovenstående. Disse 
forbedringer er med til at styrke de politiske forbindelser mellem de to institutioner, og er, 
med formand Barrosos ord, udtryk for det "positive partnerskab", som forener de to 
institutioner. 

  
1 "Rådet underretter i god tid Europa-Parlamentet om det udkast til flerårigt strategisk program, som det 
henstiller til Det Europæiske Råd at vedtage.  De tre institutioner sender deres respektive årlige tidsplaner for 
lovgivningen til hinanden med henblik på at blive enige om en fælles årlig planlægning".
2 EFT L 256 af 10.10.2000, s. 19.
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