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1 EGT C 279, 1.10.1999, s. 229.

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om ingående av en gemensam förklaring om praktiska bestämmelser för 
medbeslutandeförfarandet
(2005/2125(ACI))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av artikel 251 i Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

– med beaktande av sin resolution av den 5 maj 1999 om den gemensamma förklaringen om 
hur det nya medbeslutandeförfarandet skall tillämpas i praktiken1,

– med beaktande av talmanskonferensens beslut av den 8 mars 2007,

– med beaktande av förslaget till den omarbetade gemensamma förklaringen om praktiska 
bestämmelser för medbeslutandeförfarandet (nedan kallad ”den omarbetade förklaringen”),

– med beaktande av artikel 120.1 i arbetsordningen och punkt XVIII.4 i bilaga VI i 
arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6 .../2007), och 
av följande skäl:

A. Den kontinuerliga utvidgningen av medbeslutandeförfarandets tillämpningsområde ökar 
dess betydelse inom EU:s lagstiftningsprocess och medför en förändring av de 
interinstitutionella förbindelserna mellan parlamentet, rådet och kommissionen.

B. Parlamentet, rådet och kommissionen har försökt göra EU:s lagstiftning mer öppen, 
samordnad, effektiv och demokratisk.

C. 1999 års gemensamma förklaring om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet 
har varit värdefull, men den praktiska tillämpningen av den har med åren utvecklats och 
vissa ändringar har blivit nödvändiga.

D. Utvidgningen av Europeiska unionen har gjort det nödvändigt att rationalisera förfarandena 
och optimera användningen av resurserna.

E. Den omarbetade förklaringen tillmötesgår dessa förväntningar och gör det möjligt att på ett 
konstruktivt och flexibelt sätt utveckla ett interinstitutionellt samarbete.

F. Interinstitutionella avtal och ramavtal är mycket viktiga. Dessa avtal måste vara 
lättillgängliga samtidigt som insyn säkras och därför är det av största vikt att alla befintliga 
avtal samlas och offentliggörs som en bilaga till parlamentets arbetsordning.

1. Europaparlamentet bekräftar sitt engagemang för principerna om öppenhet, 
ansvarsskyldighet och effektivitet, och understryker att EU:s lagstiftningsprocess måste 
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förenklas, med full respekt för unionens rättsordning.

2. Europaparlamentet välkomnar den omarbetade förklaringen, som förbättrar både 
strukturen och innehållet i 1999 års förklaring genom att lägga till ett antal viktiga 
bestämmelser som anpassar förklaringen till nuvarande bästa praxis och strävar efter att 
förstärka samarbetet mellan de tre institutionerna för att effektivisera EU:s lagstiftning och 
höja dess kvalitet.

3. Europaparlamentet välkomnar särskilt följande förbättringar i den omarbetade förklaringen:

a) De nya bestämmelserna om deltagande av företrädare för rådets ordförandeskap i 
parlamentsutskottens sammanträden och information om rådets ståndpunkt utgör 
tillsammans ett steg mot målet att förbättra dialogen mellan de två medlagstiftarna.

b) Nuvarande praxis att slutföra överenskommelser som nåtts vid informella 
förhandlingar mellan institutionerna genom skriftväxling slås fast.

c) Principen att parlamentet och rådet skall samarbeta på likställd fot när det gäller den 
juridiska och språkliga granskningen bekräftas.

d) Undertecknandet av viktiga rättsakter skall i största möjliga utsträckning göras vid en 
gemensam ceremoni i närvaro av medierna. Gemensamma pressmeddelanden kommer 
att skickas ut och presskonferenser skall anordnas för att meddela att arbetet 
framgångsrikt slutförts.

4. Europaparlamentet är övertygat om att den omarbetade förklaringen ytterligare kommer att 
öka öppenheten och allmänhetens insyn i lagstiftningsarbetet inom ramen för 
medbeslutandeförfarandet.

5. Europaparlamentet godkänner den omarbetade förklaringen som bifogas detta beslut och 
beslutar att foga den som bilaga till arbetsordningen. Parlamentet kräver att den 
omarbetade förklaringen skall offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning

6. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut och dess bilaga till 
rådet och kommissionen.
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MOTIVERING

Bakgrund

Förslaget till den omarbetade gemensamma förklaringen om praktiska bestämmelser för 
medbeslutandeförfarandet är det tredje interinstitutionella avtalet på detta område mellan 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen. 

Sedan Europeiska enhetsakten trädde i kraft den 1 juli 1987, då samarbetsförfarandet infördes, 
har parlamentets roll i lagstiftningsarbetet konsekvent utökats och dess förbindelser med de 
andra institutionerna har intensifierats.

Efter införandet av medbeslutandeförfarandet genom Maastrichtfördraget 1993 förhandlade 
man fram ett interinstitutionellt avtal med närmare bestämmelser för förlikningskommitténs 
arbete. Detta avtal täckte dock inga andra aspekter av medbeslutandeförfarandet.

Genom Amsterdamfördraget som trädde i kraft 1999 ändrades situationen ytterligare. De 
områden som omfattades av medbeslutandeförfarandet utökades och det ursprungliga 
medbeslutandeförfarandet reformerades, särskilt infördes en möjlighet att uppnå enighet mellan 
parlamentet och rådet vid första behandlingen och de senare skedena i förfarandet 
rationaliserades.

Som uppföljning till Amsterdamfördraget antogs 1999 ett nytt interinstitutionellt avtal, den 
gemensamma förklaringen om praktiska bestämmelser för det nya medbeslutandeförfarandet. 
Den gemensamma förklaringen har varit värdefull, men dess praktiska tillämpningen har med 
åren utvecklats och vissa ändringar har blivit nödvändiga.

Den 30 juni 2005 utsåg talmanskonferensen fem ledamöter av Europaparlamentet –
Vidal-Quadras, Trakatellis, Roth-Behrendt, Daul och Leinen – som skulle företräda 
parlamentet i förhandlingarna om ändringen av den gemensamma förklaringen om praktiska 
bestämmelser för medbeslutandeförfarandet.

Genom en rad möten på politisk och administrativ nivå mellan de tre institutionerna inleddes 
översynen i december 2005. Både rådets och kommissionens ståndpunkter utvecklades 
betydligt och detta möjliggjorde en kompromiss med parlamentet. En slutlig överenskommelse 
nåddes den 13 december 2006 och godkändes av talmanskonferensen vid dess möte den 8 mars 
2007.

Förslaget till omarbetad förklaring kommer att förbättra medbeslutandeförfarandet och bidra 
till att underlätta framtida interinstitutionellt samarbete på ett konstruktivt och flexibelt sätt.
Förklaringen har anpassats så att den tar hänsyn till den praktiska utvecklingen inom 
medbeslutandeförfarandet och den följer parlamentets, rådets och kommissions strävanden 
efter att göra EU:s lagstiftning mer öppen, samordnad, effektiv och demokratisk. 

Utvärdering av texten
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Textens struktur har förbättrats och ger nu värdefulla förklaringar som kompletterar de 
grundläggande bestämmelserna i 1999 års förklaring. Detta bidrar till ett bättre 
interinstitutionellt samarbete. 

ALLMÄNNA PRINCIPER

I det nya avsnittet om de allmänna principerna fastställs förklaringens räckvidd, mål och 
underliggande principer. Detta avsnitt ersätter den tidigare ”ingressen” och speglar genom sin 
nya titel det utökade innehållet. Den omarbetade versionen av 1999 års förklaring återspeglar 
den praktiska utvecklingen av det interinstitutionella samarbetet genom hela 
medbeslutandeförfarandet. Detta kommer till uttryck i inledningen.

Hänvisningen till 2003 års interinstitutionella avtal ”Bättre lagstiftning”, som kompletteras av 
förklaringen om praktiska bestämmelser för medbeslutandeförfarandet, är ytterligare en 
förbättring av den gamla texten, eftersom man härmed bekräftar EU-institutionernas 
engagemang för principerna om öppenhet, ansvarsskyldighet och effektivitet liksom behovet av 
att fokusera på att förenkla förslagen samtidigt som unionens rättsordning respekteras (punkt 
3).

Vikten av att närma de tre institutionernas ståndpunkter till varandra i ett tidigt skede av 
förfarandet tas upp i förklaringen i syfte att effektivisera lagstiftningsprocessen (punkt 4).

Punkterna om de interinstitutionella kontakterna och samordningen av institutionernas 
arbetsscheman flyttas från avsnittet om första behandlingen till de allmänna principerna och 
beaktar därmed principen om att de skall gälla för samtliga skeden i medbeslutandeförfarandet 
(punkt 5).

Inrättandet av en vägledande tidtabell över de olika stegen i förfarandet, som föreslås i en ny 
punkt i förklaringen, följer det övergripande målet att förbättra effektiviteten och punktligheten 
i beslutsfattandet, vilket redan ingår i det interinstitutionella avtalet ”Bättre lagstiftning” (punkt 
6).

Man hänvisar uttryckligen till trepartsmöten i den omarbetade versionen för att bekräfta deras 
praktiska värde för att nå en överenskommelse i de tidiga skedena av 
medbeslutandeförfarandet och för att uppmuntra till större användning av dem. I den nya 
förklaringen införs vägledande principer för anordnandet av dessa trepartsmöten och man 
föreslår att de kungörs i förväg (punkterna 7, 8 och 9).

En ny punkt om deltagande av rådets ordförandeskap i parlamentsutskottens möten och 
information om rådets ståndpunkt utgör ett första steg mot parlamentets mål att förbättra 
dialogen mellan de två medlagstiftarna (punkt 10). Trots att det inte går så långt som i 
parlamentets ursprungliga förslag är det acceptabelt som en del i en överenskommelse, 
eftersom vissa förbättringar har gjorts i jämförelse med det interinstitutionella avtalet ”Bättre 
lagstiftning”.

FÖRSTA BEHANDLINGEN
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När det gäller själva uppläggningen nyskapar den omarbetade versionen genom att dela upp 
det tidigare avsnitt I (FÖRSTA BEHANDLINGEN) i två stycken: ”Enighet vid första 
behandlingen i Europaparlamentet” och ”Enighet i samband med utarbetandet av rådets 
gemensamma ståndpunkt”. Detta motsvarar de två möjligheterna i artikel 251 i EG-fördraget 
för tidigt slutförande av medbeslutandeförfarandet vid första behandlingen.

I den omarbetade förklaringen tar man upp anordnandet av informella förhandlingar mellan 
institutionerna och slutförandet, genom skriftväxling, av överenskommelser som nåtts vid 
sådana förhandlingar. 

ANDRA BEHANDLINGEN

Till skillnad från föregående avsnitt (FÖRSTA BEHANDLINGEN) består detta avsnitt 
(ANDRA BEHANDLINGEN) endast av ett stycke efter den allmänna inledningen: ”Enighet 
vid andra behandlingen i Europaparlamentet”.

I punkt 20 införs principen om samråd för att fastställa datum för när den gemensamma 
ståndpunkten skall översändas. Ordalydelsen är mindre bindande än vad parlamentet hade 
önskat, men betraktades som acceptabel som en del av en övergripande kompromiss. Även i 
sin nuvarande form visar den nya bestämmelsen att rådet är villigt att beakta parlamentets 
arbetsschema när man fastställer datum för överlämnandet av en gemensam ståndpunkt. 

I punkt 21 under ”Enighet vid andra behandlingen i Europaparlamentet” speglas den redan 
vedertagna och centrala roll som de interinstitutionella kontakterna har och man fastställer en 
grundläggande tidsram för hur de skall fortsätta (det vill säga så snart den gemensamma 
ståndpunkten har överlämnats till parlamentet) för att påskynda förfarandet. 

Precis som i föregående avsnitt har en punkt förts in under ”Enighet i samband med 
utarbetandet av rådets gemensamma ståndpunkt” (punkt 18) för att formellt erkänna 
skriftväxling som bästa praxis för att slutföra överenskommelser som nåtts genom informella 
förhandlingar (punkt 23). 

FÖRLIKNING

Två nya punkter läggs till i början av detta avsnitt (FÖRLIKNING) i förklaringen. I enlighet 
med bästa praxis som utvecklats under åren föreslås det att trepartsmöten sammankallas så
snart det är klart att ingen överenskommelse kan nås vid andra behandlingen. Dessa möten 
skall även i fortsättningen anordnas under hela förlikningsförfarandet för att utarbeta ett 
underlag för att uppnå enighet (punkterna 24 och 25).

En mening läggs till i punkt 29 för att fastställa kriterierna för hur datum och dagordningar för 
förlikningskommitténs sammanträden skall fastställas gemensamt av ordförandena 
(parlamentets talman och rådets ordförande).

Punkt 30 bekräftar att förlikningskommitténs båda ordförande kan föra upp flera icke 
kontroversiella ärenden (A-punkter) på dagordningen för behandling utan debatt, vilket gör 
förfarandet mer flexibelt.
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I punkt 32 bekräftas principen att parlamentet och rådet på ett rättvist sätt skall bidra med den 
utrustning som behövs. 

I punkt 33 har kommissionens yttrande över rådets gemensamma ståndpunkt och parlamentets 
ändringar lagts till listan av dokument som skall ställas till förlikningskommitténs förfogande. I 
punkt 33 förklarar man också att det gemensamma arbetsdokumentet från Europaparlamentets 
och rådets delegationer behövs för att göra det möjligt att lätt identifiera de frågor som skall 
diskuteras och att behandla dem på ett effektivt sätt. Fristen för kommissionens yttrande 
förlängs dessutom från två till tre veckor efter den tidpunkt när den officiellt erhållit resultatet 
från Europaparlamentets omröstning för att upprätta en mer realistisk tidsram.

I punkt 36 bekräftas principen att juristlingvisternas slutgranskning skall utföras innan texten 
formellt godkänns av de två ordförandena, men ett förslag till gemensamt utkast kan föreläggas 
ordförandena för förlikningskommittén före juristlingvisternas granskning i undantagsfall om 
detta är nödvändigt för att respektera den strikta frist som fastställs i artikel 251 i EG-
fördraget. 

I punkt 37 har en ny bestämmelse lagts till, enligt vilken de arbetsdokument som används i 
förlikningsarbetet kommer att finnas tillgängliga i varje institutions arkiv så snart förfarandet 
har avslutats. Detta bidrar till att öka insynen i beslutsfattandet.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Punkt 40 i detta avsnitt i avsnitt (ALLMÄNNA BESTÄMMELSER) bekräftar principen att 
juristlingvistavdelningarna vid Europaparlamentet och rådet skall samarbeta på likställd fot i 
samband med slutgranskningen. I punkt 41 anges uttryckligen att inga ändringar får göras i en 
text som man uppnått enighet om utan godkännande på vederbörlig nivå från såväl 
Europaparlamentet som rådet.

Specifikationen i punkt 42 om att slutgranskningen skall göras med vederbörlig hänsyn till 
Europaparlamentets och rådets olika förfaranden är ytterligare en förbättring av förklaringen. 
För att undvika att detta förfarande missbrukas får institutionerna inte utnyttja tidsfristerna för 
juristlingvisternas slutgranskning av rättsakterna för att på nytt ta upp diskussioner om 
sakfrågor. 

För att göra dokumenten mer enhetliga föreskrivs i punkt 43 att institutionerna skall komma 
överens om en gemensam utformning av de texter som utarbetats, och i punkt 44 lägger man 
till att de i största möjliga utsträckning skall använda gemensamt godkända 
standardformuleringar (särskilt när det gäller bestämmelser om utövande av 
genomförandebefogenheter, ikraftträdande, införlivande och tillämpning av rättsakter och 
respekt för kommissionens initiativrätt). 

För att främja insyn och undvika obalanserade unilaterala uttalanden skall institutionerna i den 
utsträckning som detta är möjligt hålla en gemensam presskonferens och utarbeta gemensamma 
pressmeddelanden för att meddela att lagstiftningsprocessen har utmynnat i ny lagstiftning 
(punkt 45). I detta avseende föreskrivs också i punkt 47 att viktiga akter skall undertecknas 
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samtidigt vid en gemensam månatlig ceremoni i närvaro av medierna. Europaparlamentets 
talman och rådets ordförande skall dessutom erhålla texten för undertecknande på sina 
respektive språk.

Punkt 48 har omarbetats för att klargöra när de gemensamt undertecknade lagtexterna skall 
offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. Den normala tidsfristen för detta är 
två månader efter Europaparlamentets och rådets antagande av rättsakten. 

I punkt 49 klargörs förfarandet för hur identifierade materiella och uppenbara fel i texten skall 
hanteras både före och efter antagandet av en akt.

Sammanfattningsvis förbättrar den omarbetade förklaring som lagts fram för parlamentet för 
godkännande både strukturen och innehållet i 1999 års förklaring genom att lägga till ett antal 
viktiga bestämmelser, som anpassar förklaringen till nuvarande bästa praxis och strävar efter 
att förstärka samarbetet mellan de tre institutionerna och därmed effektivisera EU:s lagstiftning 
och höja dess kvalitet.


