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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om översynen av ramavtalet mellan Europaparlamentet och kommissionen
(2005/…(ACI))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av artikel 10 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och 
förklaring 3 som fogas till slutakten från den regeringskonferens som fastställde
Nicefördraget,

– med beaktande av artikel III-397 i Fördraget om upprättande av en konstitution för 
Europa,

– med beaktande av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
kommissionen av den 5 juli 20001,

– med beaktande av sin resolution av den 18 november 2004 om val av den nya 
kommissionen2,

– med beaktande av talmanskonferensens beslut av den …,

– med beaktande av talmannens skrivelse av den …,

– med beaktande av förslaget till ramavtal om förbindelserna mellan Europaparlamentet och 
kommissionen (nedan kallat avtalet),

– med beaktande av artikel 24.3 och artikel 120 i arbetsordningen samt punkt XVIII.4 i 
bilaga VI till arbetsordningen,

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

A. Fördjupningen av demokratin i Europeiska unionen, som undertecknandet av Fördraget 
om upprättande av en konstitution för Europa är ett bevis på, innebär att förbindelserna 
mellan Europaparlamentet och kommissionen bör stärkas och att den parlamentariska 
kontrollen över den verkställande myndigheten bör förbättras.

B. Processen för att tillsätta den nuvarande kommissionen förstärkte den demokratiska 
legitimiteten i EU:s institutionella system och underströk den politiska dimensionen i 
förbindelserna mellan de båda institutionerna.

C. Det nya avtal som förelagts parlamentet återspeglar denna utveckling.

D. Nedanstående förtydliganden behöver göras i detta avtal.

  
1 EGT C 121, 24.4.2001, s. 122.
2 Antagna texter från detta datum, P6_TA(2004)0063.
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E. Mot bakgrund av förloppet hos de förhandlingar som ledde till en politisk 
överenskommelse är det viktigt att de interna förfarandena för framförhandling av sådana 
interinstitutionella avtal förbättras i framtiden så att behandlingen i behörigt eller behöriga 
utskott verkligen blir meningsfull.

1. Förutom den ökade konsekvensen och förenklingen av strukturen välkomnar 
Europaparlamentet också följande positiva punkter i förslaget till nytt avtal.

a) De nya bestämmelserna om eventuella intressekonflikter (artikel 2).

b) Förfaranden i händelse av att en ledamot av kommissionen byts ut under 
kommissionens ämbetsperiod (artikel 4).

c) Utfästelsen om att all relevant information kommer att lämnas av de nominerade 
kommissionsledamöterna vid förfarandet för tillsättning av kommissionen (artikel 7).

d) Inrättandet av en regelmässig dialog på högsta nivå mellan kommissionens ordförande 
och talmanskonferensen (artikel 10).

e) Gemensamt fastställande av särskilt viktiga förslag och initiativ utifrån 
kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram, den fleråriga interinstitutionella 
programplaneringen och garantin om att parlamentet informeras på samma sätt som 
rådet om all kommissionens verksamhet (artiklarna 8 och 12).

f) Bättre information från kommissionen om uppföljningen och beaktandet av 
parlamentets ståndpunkter (artiklarna 14 och 31).

g) Offentliggörande av relevant information om kommissionens expertgrupper 
(artikel 16), med förbehåll för att punkt 2 i detta beslut beaktas.

h) Bekräftelsen av bestämmelserna om parlamentets deltagande i internationella 
konferenser och nya särskilda hänvisningar till givarkonferenser och valövervakning 
(artiklarna 19–25), med förbehåll för begäran i punkt 4 i detta beslut.

i) Införandet i avtalet (artikel 35) av de åtaganden som kommissionen gjort i samband 
med genomförandeåtgärderna för bank-, försäkrings- och värdepapperssektorerna 
(”Lamfalussy-förfarandet”) och av överenskommelsen mellan Europaparlamentet och 
kommissionen om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut om kommittésystemet1, 
med förbehåll för kommentarerna i punkt 3 i detta beslut.

j) De åtaganden som gjorts om kommissionens deltagande i parlamentets arbete 
(artiklarna 37–39).

k) Införandet av en bestämmelse om översyn av avtalet (artikel 43) när Fördraget om 
upprättande av en konstitution för Europa träder i kraft.

  
1 Rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av 
kommissionens genomförandebefogenheter (EGT L 184, 17.7.1999, s. 23).
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2. Europaparlamentet betonar att det anser att det är viktigt med full insyn när det gäller 
kommissionens expertgruppers sammansättning och verksamhet (artikel 16 i avtalet) och 
begär att kommissionen skall tillämpa avtalet i denna anda.

3. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med genomförandet av 
artikel 35 i avtalet tillämpa bestämmelserna i beslut 1999/468/EG och att då beakta andan 
i det förslag till nytt beslut som kommissionen lade fram den 11 december 2002 
(KOM(2002)0719).

4. När det handlar om parlamentsdelegationers deltagande i konferenser och andra 
internationella förhandlingar uppmanar Europaparlamentet kommissionen att principiellt 
stödja parlamentets krav gentemot rådet på att parlamentets ledamöter skall få närvara vid 
EU-interna samordningsmöten, då parlamentet förpliktar sig att följa de sekretessregler 
som gäller för dessa möten. 

5. Europaparlamentet godkänner det bifogade avtalet.

6. Europaparlamentet beslutar att foga detta avtal som bilaga till arbetsordningen och att det 
skall ersätta bilagorna XIII och XIV till denna.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut med bilaga till 
kommissionen och rådet samt till medlemsstaternas parlament.
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MOTIVERING

Förslaget till ändrat ramavtal mellan Europaparlamentet och kommissionen som 
talmanskonferensen förelagt utskottet för konstitutionella frågor för att det skall godkännas i 
kammaren, är det fjärde avtalet av denna typ mellan de båda institutionerna efter den 
uppförandekod som ingicks 1990, dess ändrade version 1995 och det ramavtal som 
förhandlades fram år 2000.

Samtidigt rör det sig om det första avtal som omfattas av förfarandet i artikel 120 
(f.d. artikel 55) om interinstitutionella avtal i arbetsordningen och som alltså blir föremål för 
ett betänkande från detta utskott.

Europeiska enhetsakten, som införde samarbetsförfarandet, trädde i kraft den 1 juli 1987. Allt 
sedan dess har Europaparlamentets roll på lagstiftningsområdet stadigt ökat och kontakterna 
med övriga EU-institutioner – men främst kommissionen – stadigt fördjupats.

Denna verklighet låg till grund för ingåendet av den första uppförandekoden mellan 
parlamentet och kommissionen, som då leddes av Jacques Delors.

Koden var ett av de första interinstitutionella avtalen och syftade till att reglera kontakterna 
mellan de dåvarande EG-institutionerna.

Maastrichtfördraget, som trädde i kraft den 1 november 1993, gav Europaparlamentet en roll 
som medlagstiftare och införde medbeslutandeförfarandet. Det förstärkte också de politiska 
förbindelserna mellan parlamentet och kommissionen i och med att kommissionen därefter 
skulle godkännas genom en omröstning i parlamentet. 

I och med Amsterdamfördraget, som trädde i kraft den 1 maj 1999, förstärktes denna tendens 
ytterligare och till följd av bland annat de omständigheter som ledde till att den kommission 
som leddes av Jacques Santer avgick, ingick de båda institutionerna ett mycket mer 
långtgående ramavtal i syfte att reglera alla aspekter av förbindelserna dem emellan.

Nicefördraget (som trädde i kraft den 1 februari 2003), de utsikter som öppnades i och med 
undertecknandet den 29 oktober 2004 av Fördraget om upprättande av en konstitution för 
Europa samt det nya Europaparlamentet efter valet 2004 och den nya kommissionen som 
tillträdde den 22 november 2004, ligger till grund för översynen av avtalet från år 2000. En 
sådan begärdes också parlamentet i en resolution av den 18 november 2004.

Förhandlingarna från parlamentets sida har förts under talmanskonferensens överinseende, 
vilken också har det politiska ansvaret. Utskottet för konstitutionella frågor informerades 
egentligen först om förhandlingarnas förlopp då de kommit in i den politiska slutfasen. Detta 
ledde till diskussioner i utskottet där vissa farhågor uttrycktes, farhågor som återspeglas i 
skälen och i de inledande punkterna i det utkast till beslutsförslag som föredraganden lägger 
fram.

Det nya avtalet har en bättre struktur än det föregående, bland annat eftersom de viktigaste 
delarna i de två tidigare bilagorna om lagstiftningsprocessen respektive information om 
internationella avtal nu ingår i själva huvudtexten. Enbart bilaga 3 om överföring av 
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sekretessbelagd information till Europaparlamentet (som blir bilaga 1) finns kvar i sin 
befintliga lydelse utan ändringar. Däremot läggs en ny bilaga 2 till, och den är en beskrivning 
av tidsplanen för framläggande och uppföljning av kommissionens lagstiftnings- och 
arbetsprogram.

Denna bilaga kommer i själva verket att ersätta den nuvarande bilaga XIV till 
Europaparlamentets arbetsordning, som återger en tidsplan som godkändes av 
talmanskonferensen den 31 januari 2002. Dess lydelse innebär ingen djupgående förändring 
av gällande förfaranden, men stärker uppföljningen av programmets genomförande under hela 
året. Det bör noteras att begreppet debatt om ”tillståndet i unionen” inte finns med i den nya 
lydelsen.

I ingressen till det nya avtalet görs hänvisningar förutom till Fördraget om 
Europeiska unionen även till andra gällande fördrag, dvs. Fördraget om upprättandet av 
Europeiska gemenskapen och Fördraget om upprättandet av Europeiska 
atomenergigemenskapen. Juridiskt sett är detta mer korrekt, eftersom huvuddelen av de 
bestämmelser som finns i avtalet omfattas av EG-fördraget och inte EU-fördraget.

Hänvisningar görs också direkt till alla interinstitutionella avtal och andra texter som reglerar 
förbindelserna mellan de båda institutionerna. Tyvärr räknas dessa inte upp i en fotnot1 i 
avtalet.

Fördraget om upprättande av en konstitution för Europa däremot nämns på intet sätt i avtalet 
(förutom i förbigående i artikel 43, som grund för att bestämmelsen om översyn). Avtalet 

  
1 Det handlar om följande texter:
Interinstitutionellt avtal av den 16 december 2003 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska 
gemenskapernas kommission ”Bättre lagstiftning”, EUT C 321, 31.12.2003).
Interinstitutionellt avtal av den 28 november 2001 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska 
gemenskapernas kommission om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter (EGT C 77, 
28.3.2002).
Överenskommelse mellan Europaparlamentet och kommissionen om tillämpningsföreskrifter till rådets beslut 1999/468/EG 
av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter 
(EGT L 256, 10.10.2000).
Interinstitutionellt avtal av den 25 maj 1999 mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska 
gemenskapernas kommission om interna utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) 
(EGT L 136, 31.5.1999).
Interinstitutionellt avtal av den 6 maj 1999 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och 
förbättring av budgetförfarandet (EGT C 172, 18.6.1999).
Uppförandekod för kommissionens genomförande av strukturpolitiken (2000–2006) av den 6 maj 1999 (EGT C 279, 
1.10.1999).
Gemensam förklaring av Europaparlamentet, rådet och kommissionen om praktiska bestämmelser för det nya 
medbeslutandeförfarandet (artikel 251 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen) av den 4 maj 1999 
(EGT C 148, 28.5.1999).
Interinstitutionellt avtal av den 22 december 1998 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om gemensamma 
riktlinjer för gemenskapslagstiftningens redaktionella kvalitet (EGT C 73, 17.3.1999).
Interinstitutionellt avtal av den 20 december 1994 – Påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter 
(EGT C 102, 4.4.1996).
Interinstitutional declaration of the European Parliament, the Council and the Commission on democracy, transparency and 
subsidiarity (EGT C 329, 6.12.1993). Översättarens anmärkning: Denna förklaring om demokrati, öppenhet och subsidiaritet 
finns inte tillgänglig på svenska.
Gemensam förklaring av Europaparlamentet, rådet och kommissionen av den 4 mars 1975 om inrättande av ett 
medlingsförfarande (EGT C 89, 22.4.1975).



PE 355.690v02-00 8/1 PR\563069SV.doc

SV

ingås säkert mot bakgrund av gällande lagstiftning, men den politiska vilja som kom till 
uttryck genom undertecknandet av konstitutionen och tanken bakom denna kunde redan ha 
återspeglats i ingressen.

Hänvisningen till Europaparlamentets arbetsordning innehåller numera även artikel 120 (som 
handlar om interinstitutionella avtal) och bilaga VII om förfarandet för Europaparlamentets 
behandling av sekretessbelagda handlingar och känslig information.

En nyhet är även att det nämns att de båda institutionerna lägger vikt vid införlivande och 
faktisk tillämpning av gemenskapsrätten, men innehållet i artikel 36 är enbart en upprepning 
av det första stycket i den nuvarande punkt 13 i bilaga 1.

I det näst sista skälet slutligen anges att avtalet inte skall inkräkta på vare sig 
Europaparlamentets eller kommissionens ansvarsområden eller befogenheter eller – och detta 
är nytt – på någon annan EU-institutions eller något annat EU-organs ansvarsområden 
eller befogenheter, vilket bör kunna tysta all eventuell kritik, främst från rådet.

I avsnitt I anges avtalets tillämpningsområde och detta ersätter också de aktuella ”allmänna 
principerna” utan att ändra dem i grunden.

I avsnitt II behandlas det politiska ansvaret, och det är i denna del av avtalet som de flesta 
nyheterna jämfört med det nuvarande ramavtalet återfinns. Man inför bestämmelser om 
intressekonflikter (artikel 2) och om vilket förfarande som skall följas om en ledamot av 
kommissionen byts ut under ämbetsperioden (artikel 4). Föredraganden vill i detta 
sammanhang betona att det näst sista skälet i ingressen, som nämndes ovan, naturligtvis bör 
beaktas. De förfaranden som fastställs om tillsättning av en ny kommission återfinns i 
artikel 99 i arbetsordningen och nämns nu i artikel 7 i avtalet och ger de nominerade 
ledamöterna av kommissionen en skyldighet att tillhandahålla all relevant information.

I avsnitt III (konstruktiv dialog och informationsflöde) sammanförs de två tidigare avsnitten 
om utvidgning av den konstruktiva dialogen och det politiska samarbetet och
informationsflödet, och delas upp i tre delar: i) allmänna bestämmelser, ii) yttre förbindelser, 
utvidgning och internationella avtal samt iii) genomförande av budgeten. Här ingår det 
väsentligaste av innehållet i bestämmelserna i den nuvarande bilaga II.

En regelbunden politisk dialog på högsta nivå inrättas i talmanskonferensen (artikel 10).

Man bör även notera kommissionens nya förpliktelse med utgångspunkt i artikel 34 i 
EU-fördraget att tillkännage sin ståndpunkt om alla eventuella initiativ från medlemsstaterna, 
om parlamentet så begär (artikel 15).

All relevant information om kommissionens expertgrupper och deras verksamhet skall nu 
offentliggöras (artikel 16).

Dessutom åtar sig kommissionen att samråda med budgetmyndigheten innan den utlovar 
ekonomiskt stöd vid en givarkonferens (artikel 22).
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En ny artikel konsoliderar samarbetet vid valövervakning och garanterar stöd från 
kommissionen till parlamentets delegationer till EU:s valövervakningsuppdrag (artikel 23).

Avsnitt IV om samarbete beträffande lagstiftningsförfaranden och lagstiftningsplanering 
innehåller det väsentligaste av innehållet i den nuvarande bilaga I ”särskilt avtal om 
lagstiftningsprocessen” och inbegriper de tidigare punkterna 2, 5 och 7. Avsnittet består av 
tre delar: i) kommissionens lagstiftningsprogram och politiska program och EU:s fleråriga 
programplanering, ii) allmänna lagstiftningsförfaranden samt iii) särskilda 
lagstiftningsförfaranden och kommissionens genomförandebefogenheter.

I artikel 27 görs en uppföljning av de åtaganden som gjordes i samband med det 
interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 16 december 2003 (och särskilt av 
punkt 4 andra stycket1) och ges även en första bild av genomförandet av artikel I-26.1 
första meningen i konstitutionsfördraget [kommissionen ”skall ta initiativ till unionens årliga 
och fleråriga programplanering för att få till stånd interinstitutionella avtal”].

Genom artikel 35 införs i avtalet kommissionens åtaganden i samband med genomförandet av 
”Lamfalussy-förfarandet” som skall tillämpas på genomförandeåtgärder inom bank-, 
försäkrings- och värdepapperssektorerna och hänvisas till parlamentets och kommissionens2

avtal om tillämpning av rådets beslut om kommittésystemet av den 28 juni 1999.

I avsnitt V behandlas kommissionens deltagande i parlamentets arbete och där återfinns det 
väsentligaste av innehållet i det aktuella avsnittet om parlamentsarbetets förlopp, men med 
tillägg av ett åtagande om mer disciplin från parlamentsutskottens sida.

I avsnitt VI slutligen återfinns de nuvarande slutbestämmelserna, men med det tidigare 
nämnda tillägget av en bestämmelse (artikel 43) om att avtalet skall ses över i syfte att ta 
hänsyn till konsekvenserna av att konstitutionsfördraget träder i kraft (vilket enligt 
formuleringen i artikel IV-447 i princip skall vara den 1 november 2006).

Sammanfattningsvis kan sägas att det nya ramavtal som skall godkännas av 
Europaparlamentet konsoliderar texten från år 2000 och lägger till ett visst antal förbättringar 
som räknas upp ovan. Dessa ingår i förstärkningen av de politiska förbindelserna mellan de 
båda institutionerna, och uttrycker – för att citera kommissionsordförande Barroso – det 
positiva samförståndet dem emellan.

  
1 Rådet skall i god tid informera Europaparlamentet om utkastet till det fleråriga strategiprogram som det skall 
lägga fram för Europeiska rådet för antagande. De tre institutionerna skall underrätta varandra om sina 
respektive årliga lagstiftningsprogram för att kunna komma överens om en gemensam årlig programplanering.
2 EGT L 256, 10.10.2000, s. 19.
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