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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS BESLUT

om att ändra Europaparlamentets arbetsordning i fråga om godkännande av 
kommissionen
(2007/2128(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

– med beaktande av talmannens skrivelse av den 14 december 2006,

– med beaktande av sin resolution av den 1 december 2005 om riktlinjer för godkännande 
av Europeiska kommissionen1,

– med beaktande av artiklarna 201 och 202 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för konstitutionella frågor (A6-.../2008).

1. Europaparlamentet beslutar att införa nedanstående ändringar i arbetsordningen.

2. Europaparlamentet påminner om att ändringarna träder i kraft den första dagen under 
nästa sammanträdesperiod.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att för kännedom översända detta beslut till rådet 
och kommissionen.

Ändringsförslag 1

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 99 – punkt 2a (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

2a. Genomförandebestämmelser om hur 
dessa utfrågningar ska organiseras 
fastställs i en bilaga till arbetsordningen.

Or. en

                                               
1 EUT C 285 E, 22.11.2006, s. 137.
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Ändringsförslag 2

Europaparlamentets arbetsordning
Artikel 99 – punkt 6

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

6. Om det under mandatperioden sker 
förändringar i ansvarsfördelningen inom 
kommissionen skall berörda 
kommissionsledamöter bjudas in till det 
utskott som ansvarar för dennes eller deras 
behörighetsområde.

6. Om det under mandatperioden sker en 
avsevärd förändring i ansvarsfördelningen 
inom kommissionen, exempelvis genom
utnämning av en ersättare eller 
anslutning av en ny medlemsstat, ska 
berörda kommissionsledamöter bjudas in 
till det utskott som ansvarar för dennes 
eller deras behörighetsområde. 
Punkterna 2 och 2a ska tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 3

Europaparlamentets arbetsordning
Bilaga XVIb (ny)

Nuvarande lydelse Ändringsförslag

BILAGA XVIb
Riktlinjer för godkännande av 

kommissionen
1. Europeiska kommissionens
demokratiska ansvarsskyldighet har ökat 
avsevärt genom parlamentets 
godkännandeförfarande som är öppet, 
rättvist och konsekvent och där alla som 
nominerats till kommissionsledamöter 
lämnar all relevant information till 
parlamentet.
2. Europaparlamentet har därför antagit 
följande principer, kriterier och 
förfaranden för att genom omröstning 
godkänna hela kommissionen:
Bedömningskriterier
a) Parlamentet ska bedöma de 
nominerade kommissionsledamöterna på 
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grundval av deras allmänna duglighet, 
engagemang för Europa och obestridliga 
oavhängighet. Kunskaperna på det 
aktuella specialområdet (portföljen) och 
den kommunikativa förmågan ska 
bedömas.
b) Parlamentet ska ta särskild hänsyn till 
könsfördelningen. Parlamentet får uttala 
sig om den nyvalda ordförandens 
fördelning av de olika specialområdena.
c) Parlamentet får inhämta all 
information som behövs för att fatta 
beslut om huruvida en kandidat är 
lämplig. Det förväntar sig att all 
information om ekonomiska intressen 
lämnas ut.
Utfrågningar
d) Varje nominerad kommissionsledamot 
ska bjudas in till en tre timmar lång 
utfrågning i parlamentets berörda utskott. 
Utfrågningarna ska vara offentliga.
e) Utfrågningarna ska anordnas 
gemensamt av talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen. Lämpliga 
åtgärder ska vidtas för samarbete med 
övriga berörda utskott om portföljen 
omfattar olika områden. Det finns 
tre olika möjligheter, nämligen följande:
– Om den nominerade 
kommissionsledamotens portfölj ingår i 
ett enda parlamentsutskotts 
behörighetsområde, utfrågas han eller 
hon enbart av detta utskott.
– Om den nominerade 
kommissionsledamotens portfölj i ungefär 
lika stor omfattning berör flera 
parlamentsutskotts behörighetsområden, 
utfrågas han eller hon gemensamt av 
dessa utskott.
– Om den nominerade 
kommissionsledamotens portfölj ingår i 
huvudsakligen ett parlamentsutskotts 
behörighetsområde och i mindre 
omfattning ett eller flera andra 
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parlamentsutskotts behörighetsområden, 
utfrågas han eller hon av det utskott som 
huvudsakligen är behörigt, som inbjuder 
det eller de övriga parlamentsutskotten att 
närvara vid utfrågningen.
Ett heltäckande samråd om förfarandena 
ska hållas med den person som valts till 
ordförande för kommissionen.
f) Parlamentsutskotten ska översända 
skriftliga frågor till de nominerade 
kommissionsledamöterna i god tid före 
utfrågningarna. Antalet skriftliga 
sakfrågor får vara högst fem per behörigt 
parlamentsutskott.
g) Förhållandena vid och villkoren för 
utfrågningarna ska vara sådana att de 
nominerade kommissionsledamöterna får 
jämlika och rättvisa möjligheter att 
presentera sig själva och sina åsikter.
Kommissionsledamotskandidaterna ska 
uppmanas att hålla ett inledande 
anförande på högst 20 minuter. 
Utfrågningarnas upplägg bör syfta till att 
åstadkomma en pluralistisk politisk dialog 
mellan den nominerade 
kommissionsledamoten och 
parlamentsledamöterna. Före 
utfrågningens slut bör den nominerade 
kommissionsledamoten beredas möjlighet 
att hålla ett kort slutanförande.
Utvärdering
i) En videoinspelning av utfrågningarna 
med innehållsförteckning bör finnas 
tillgänglig för allmänheten inom 
24 timmar.
j) Utskotten bör efter utfrågningen utan 
dröjsmål sammanträda för att göra en 
bedömning av den enskilda nominerade 
kommissionsledamoten. Dessa 
sammanträden ska hållas inom stängda 
dörrar. Utskotten uppmanas att uppge 
huruvida den nominerade 
kommissionsledamoten är kvalificerad att 
ingå som ledamot av kommissionen och 
att utföra de särskilda uppgifter som 
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nomineringen gäller. Om utskottet inte 
kan enas på båda dessa punkter ska 
utskottsordföranden som en sista utväg 
låta båda besluten gå till omröstning. De 
bedömningar som avges ska vara 
offentliga och presenteras vid ett 
gemensamt sammanträde med 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen, som ska 
hållas inom stängda dörrar. Efter 
diskussion, och såvida inget beslut om att 
inhämta ytterligare uppgifter fattas, ska 
talmanskonferensen och 
utskottsordförandekonferensen förklara 
utfrågningarna för avslutade.
k) Den valda kommissionsordföranden 
ska presentera hela 
kommissionärskollegiet vid ett 
sammanträde i kammaren. 
Presentationen åtföljs av en diskussion. 
Som avslutning på debatten kan någon av 
de politiska grupperna eller minst fyrtio 
ledamöter lägga fram ett 
resolutionsförslag. Efter omröstning om 
resolutionsförslaget röstar parlamentet 
sedan för eller emot att godkänna 
utnämningen av ordföranden och de 
övriga kommissionsledamöterna som 
helhet. Parlamentet ska genom 
namnupprop fatta beslut med en majoritet 
av de avgivna rösterna. Omröstningen 
kan skjutas upp till det därpå följande 
sammanträdet.
3. Följande förfarande ska tillämpas i 
händelse av en ändring av kommissionens 
sammansättning eller inbördes 
ansvarsfördelning under dess 
mandatperiod:
a) Om en ersättare ska utses på grund av 
avgång, avsättning eller dödsfall ska 
parlamentet omedelbart bjuda in den 
nominerade kommissionsledamoten till 
utfrågning på de villkor som anges i 
punkt 1.
b) Vid anslutning av en ny medlemsstat 
ska parlamentet bjuda in denna stats 
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nominerade kommissionsledamot till 
utfrågning på samma villkor som anges i 
punkt 1.
c) Om det sker en omfattande 
omfördelning av portföljerna ska de 
berörda kommissionsledamöterna bjudas 
in till motsvarande parlamentsutskott 
innan de tillträder sina poster.

Or. en

(I detta ändringsförslag återges delvis ordalydelsen i Europaparlamentets resolution om 
riktlinjer för godkännande av Europeiska kommissionen – EUT C 285 E, 22.11.2006, s. 137.)
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