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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om skydd av Europaparlamentets rättigheter i nationella domstolar
(2007/2205(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av artikel 45 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från 
utskottet för konstitutionella frågor (A6-.../2008), och av följande skäl:

A. Europaparlamentet är Europas främsta transnationella lagstiftande institution men 
betraktas inte som en juridisk person, vilket ofta orsakar problem som utgör ett hinder för 
skyddet av dess rättigheter.

B. Europaparlamentet förfogar i detta avseende enligt fördraget över flera rättsmedel som 
garanterar skyddet av dess rättigheter gentemot de övriga gemenskapsinstitutionerna, som 
exempelvis passivitetstalan (artikel 232 i EG-fördraget) eller förfarandet med 
ogiltighetsförklaring av gemenskapens rättsakter (artikel 230 i EG-fördraget).

C. Europaparlamentet förfogar emellertid inte över samma direkta instrument för att skydda 
sina rättigheter i nationella domstolar, framför allt då dess rättigheter åsidosätts genom en 
dom av en nationell domstol och i de fall då parlamentet varken kan vara part i de 
nationella rättsliga förfarandena eller direkt anhängiggöra EG-domstolen för att försvara 
sina egna beslut.

D. Europaparlamentet kan inte heller som sista utväg inleda överträdelseförfaranden 
(artikel 226 i EG-fördraget) mot en medlemsstat, eftersom detta faller under 
kommissionens exklusiva behörighet.

E. Avsaknaden av lämpliga instrument för att försvara parlamentets egna beslut riskerar att 
hindra normalt utövande av Europaparlamentets verksamhet och, inte minst, av 
ledamöternas verksamhet.

F. Enligt principerna om lojalt samarbete mellan EU:s institutioner och om god förvaltning 
måste gemenskapsorganens verksamhet följa vissa öppenhets- och begriplighetskriterier, 
så att det tydligt framgår varför en särskild åtgärd vidtagits eller varför ingen åtgärd 
vidtagits.

G. För att lösa problemen ovan borde möjligheterna att skydda parlamentets rättigheter 
stärkas, inte genom en ändring av EG-fördraget, utan genom att mot bakgrund av de 
nationella parlamentens erfarenheter sträva efter rättsmedel som är anpassade till 
Europaparlamentets specifika behov.

H. Resultatet av studien i detta syfte av ett stort urval medlemsstater visar tydligt att 
merparten av de nationella rättssystemen tillerkänner de nationella parlamenten rättsmedel 
som syftar till att garantera skyddet av inte bara parlamentets allmänna intressen, utan 
också av samtliga ledamöters intressen.
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I. Medlemsstaterna omfattas av den princip om uppriktigt och lojalt samarbete som framgår 
av artikel 10 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, och enligt 
EG-domstolens rättspraxis ankommer det på medlemsstaterna ”att inrätta ett system för 
rättslig prövning som gör det möjligt att säkerställa rätten till ett verksamt rättsligt 
skydd”1.

J. Europaparlamentet borde ges likadana eller åtminstone snarlika instrument för att kunna 
skydda sina rättigheter inför domstolsväsendet, oavsett om det gäller EG-domstolen eller 
de nationella domstolarna, i likhet med de skyddsinstrument som föreskrivs för de 
nationella parlamenten i medlemsstaternas rättssystem.

1. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att beakta Europaparlamentets eventuella 
krav på inledande av överträdelseförfaranden mot stater som anklagas för att ha åsidosatt 
en av parlamentets rättigheter, och kräver att kommissionen genom den behöriga 
kommissionsledamoten eller rättstjänstens generaldirektör skriftligt och uttömmande 
anger varför ett eventuellt beslut fattats i detta avseende, och framför allt om den 
underlåtit att agera.

2. Europaparlamentet föreslår att EG-domstolens stadga ska ändras så att Europaparlamentet 
garanteras rätten att inkomma med synpunkter till domstolen i samtliga fall då dess 
rättigheter, direkt eller indirekt, står på spel, så att det inte längre är EG-domstolen som 
beslutar om Europaparlamentet ska lämna upplysningar då parlamentet inte officiellt är 
part i målet, liksom för närvarande föreskrivs i artikel 24 andra stycket i domstolens 
stadga.

3. Europaparlamentet begär att den rättsliga modell som avses i artikel 300.6 i EG-fördraget 
omgående ska utvidgas till att omfatta alla fall då Europaparlamentets rättigheter allvarligt 
hotas, så att parlamentet ska kunna uppmana EG-domstolen att yttra sig om en nationell 
rättsakts förenlighet med gemenskapens primärrätt, utan att det inverkar på 
kommissionens exklusiva behörighet att besluta om den ska inleda ett 
överträdelseförfarande mot en stat som eventuellt har gjort sig skyldig till en överträdelse.

4. Europaparlamentet anser att artikel 19 i dess arbetsordning bör ändras så att ordföranden 
för utskottet för rättsliga frågor uttryckligen ges behörighet att företräda parlamentet i alla 
rättsliga förfaranden där dess rättigheter står på spel.

5. Europaparlamentet anser att dess samarbete med de nationella domstolarna borde 
uppmuntras, vilket redan tycks ge goda resultat i vissa medlemsstater, genom en 
utveckling av den förfarandemässiga praxis som tillåter Europaparlamentet att vara part i 
rättsliga förfaranden som rör parlamentets rättigheter i nationella domstolar.

6. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att undersöka om lagstiftning som gäller de 
förfarandemässiga aspekterna av parlamentets rättigheter skulle kunna antas, eftersom 
sådan lagstiftning är nödvändig för att garantera att de bestämmelser enligt vilka 

                                               
1 Dom av den 25 juli 2002 i mål C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores mot Europeiska unionens råd, 
(REG. 2002, s. I-6677).
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Europaparlamentet tillerkänns vissa rättigheter får fullständig verkan1.

7. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen, samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

                                               
1 Jfr dom av den 13 september i  mål C-176/2003, Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd 
(REG. 2005, s. I-7879). Här anser anser domstolen att gemenskapslagstiftaren har en ”implicit” behörighet att 
påföra straffrättsliga påföljder på miljöskyddsområdet, som faller under dess behörighet.
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MOTIVERING

Europaparlamentet kan, liksom tidigare ofta framgått, omöjligen effektivt skydda de 
rättigheter som det uttryckligen tillerkänns i fördragen och av Europadomstolen för de 
mänskliga rättigheterna. Följaktligen riskerar de rättigheter och befogenheter som parlamentet 
tillerkänns på gemenskapsnivå, och mer allmänt på europeisk nivå, att förbli verkningslösa 
eftersom det inte finns något verkligt skydd. Det är därför viktigt att utifrån de gällande 
fördragen eftersträva och uppvärdera metoder som gör att parlamentet verkligen kan skydda 
sina rättigheter, vilka garanterar dess oberoende och goda funktionssätt.

Ett av de instrument som Europaparlamentet teoretiskt sett kan tillgripa när dess rättigheter 
angrips är passivitetstalan, i enlighet med artikel 227 i EG-fördraget.

Vid åsidosättande av en parlamentarisk rättighet som garanteras i gemenskapsrätten kan 
parlamentet uppmana kommissionen att inleda ett överträdelseförfarande i enlighet med 
artikel 226 i EG-fördraget. Denna bestämmelse kan dock inte i praktiken garantera ett 
fullständigt skydd av alla parlamentets rättigheter, eftersom det är kommissionen som beslutar 
om ett överträdelseförfarande ska inledas.

Om kommissionen beslutar att inte vidta några åtgärder är det, mot bakgrund av principer som 
god förvaltning, öppenhet och samarbete mellan institutionerna, berättigat att kräva att 
kommissionen anger skälet till detta. Även om Europaparlamentet inte har rätt att kräva att 
kommissionen ska vidta åtgärder, har det åtminstone rätt att få kännedom om varför 
kommissionen beslutat att inte agera, för att kunna bedöma om kommissionen använt sin 
bestämmanderätt korrekt och för att förstå skälen till kommissionens agerande.

När det gäller företrädande av Europaparlamentet i rättsliga förfaranden borde ordföranden 
för utskottet för rättsliga frågor ges en officiell och verklig befogenhet att som företrädare för 
parlamentet vara part i domstolsförfaranden som rör Europaparlamentets rättigheter. Det vore 
i detta syfte önskvärt att ändra artikel 19 i parlamentets arbetsordning för att uttryckligen ge 
ordföranden för utskottet för rättsliga frågor behörighet att företräda parlamentet i alla 
rättsliga förfaranden där Europaparlamentets rättigheter står på spel.

Beträffande företrädande av parlamentet i förfaranden i EG-domstolen föreskrivs i artikel 23 i 
domstolens stadga att parlamentet har rätt att till domstolen inkomma med synpunkter när en 
fråga om giltigheten hos eller tolkningen av rättsakter som antagits med medbeslutande har 
hänskjutits till domstolen för förhandsavgörande. Eftersom Europaparlamentets arbetsordning 
inte räknas som en sådan rättsakt vill parlamentet emellertid att EG-domstolen förespråkar att 
Europaparlamentet ska företrädas då dess rättigheter ifrågasätts, på grundval av 
bestämmelserna i artikel 24, stycke 2, i domstolens stadga, enligt vilken domstolen även får 
begära att medlemsstater och institutioner som inte är parter i målet ska lämna alla 
upplysningar som domstolen anser behövs för handläggningen.
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Denna stadga borde dock ändras så att Europaparlamentets möjlighet att inkomma med 
synpunkter utvidgas till att omfatta alla fall då parlamentets rättigheter direkt eller indirekt 
står på spel. 

De instanser där behovet av en stark närvaro för Europaparlamentet är tydligt är utan tvivel de 
nationella domstolarna. Direkt företrädande av Europaparlamentet i förfaranden i nationella 
domstolar då parlamentets egna rättigheter står på spel skulle medföra flera fördelar. Det 
skulle nämligen begränsa användningen av överträdelseförfaranden eller av 
förhandsavgöranden, öka förfarandenas effektivitet och förhindra diskriminering mellan 
nationella parlamentsledamöter och Europaparlamentsledamöter.

En samarbetspolitik mellan Europaparlamentet och de nationella domstolarna måste framför 
allt främjas. God praxis i detta syfte har redan fastställts tillsammans med de rättsliga 
myndigheterna i vissa medlemsstater. Målet är att använda denna praxis och på ett lämpligt 
sätt utvidga den till att omfatta de länder som hittills inte har varit lika lyhörda i denna fråga.

I detta avseende vore det lämpligt att uppmärksamma artikel 8 i det protokoll om 
tillämpningen av subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna som är fogat till 
Lissabonfördraget om ändring om fördraget om Europeiska unionen och fördraget om 
upprättandet av Europeiska gemenskapen, enligt vilken ”Europeiska unionens domstol är 
behörig att pröva en talan om åsidosättande, genom en lagstiftningsakt, av 
subsidiaritetsprincipen, vilken har väckts, i enlighet med de närmare bestämmelserna i 
artikel 230 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, av en medlemsstat eller i 
enlighet med dess rättsordning har överlämnats av denna på dess nationella parlaments vägnar 
eller för en kammare i detta parlament”.

Eftersom de nationella parlamentens rätt att anhängiggöra EG-domstolen vid åsidosättande av 
subsidiaritetsprincipen erkänns i gemenskapernas rättsordning, vore det ologiskt att inte ge 
Europaparlamentet rätt att vidta rättsliga åtgärder eller hur som helst att vara part i 
förfaranden som rör dess egna rättigheter i nationella domstolar. Om de nationella 
rättssystemen inte tillerkänner Europaparlamentet denna rätt, skulle man med rätta kunna 
betvivla respekten för och den effektiva tillämpningen av principen om uppriktigt och lojalt 
samarbete i enlighet med artikel 10 i fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen.

Med tanke på EG-domstolens rättspraxis, enligt vilken en uttrycklig behörighet tillerkänns när 
det gäller att anta lagstiftning som är nödvändig för att garantera den fullständiga verkan av 
bestämmelser som fastställts inom en sektor som faller under lagstiftarens behörighet (till 
exempel påförande av straffrättsliga påföljder vid åsidosättande av 
miljöskyddsbestämmelserna)1, anser föredraganden vidare att bestämmelserna om de 
förfarandemässiga aspekterna av parlamentets rättigheter skulle kunna omfattas av denna 
implicita behörighet, just därför att de är nödvändiga för att kunna garantera den fullständiga 
verkan hos de bestämmelser genom vilka parlamentet tillerkänns vissa rättigheter (till 
exempel bestämmelserna i protokoll nr 36 om Europeiska gemenskapernas immunitet och 
privilegier).

                                               
1 Dom av den 13 september i  mål C 176/2003, Europeiska kommissionen mot Europeiska unionens råd (REG. 
2005, s. I 7879).



PE400.612v01-00 8/8 PR\705862SV.doc

SV

Om gemenskapslagstiftaren däremot anser att ingen lagstiftning bör antas i detta syfte skulle 
man kunna bortse från EG-domstolens beslut i vilket det fastställs att det ”ankommer på 
medlemsstaterna att inrätta ett system för rättslig prövning som gör det möjligt att säkerställa 
rätten till ett verksamt rättsligt skydd”1. Mot bakgrund av denna rättspraxis, och mer allmänt, 
mot principen om uppriktigt och lojalt samarbete i artikel 10 i EG-fördraget, anser 
föredraganden att de nationella rättssystemen i allmänhet, och de nationella domstolarna i 
synnerhet, är skyldiga att tillåta Europaparlamentet att vara part i alla förfaranden där de 
rättigheter som det tillerkänts står på spel.

                                               
1 Dom av den 25 juli 2002 i mål C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores mot Europeiska unionens råd, 
(REG. 2002, s. I 6677).
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