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Spitzenkandidatensystemet 
 

Redan från början, när Europaparlamentet fortfarande var den Europeiska kol- och 

stålgemenskapens “Gemensamma församling” hade det som skulle komma att bli 

Europaparlamentet visst inflytande över den verkställande makten (den “Höga myndigheten” 

organet som senare skulle komma att bli Europeiska kommissionen). “Treaty establishing the 

European Coal and Steel Community”, som trädde i kraft den 23 juli 1952 och bildade denna 

gemenskap som skulle komma att bli den Europeiska unionen (EU), ålade i artikel 20 den 

Gemensamma församlingen endast en uppgift: att granska den verkställande makten. Artikel 

24 definierar uppgiften ytterligare: med ⅔ majoritet kan den Gemensamma församlingen 

bifalla misstroendevotum mot den verkställande makten (Treaty establishing the European 

Coal and Steel Community, 1951, article 20; article 24). 

 

62 år senare, i maj 2014 var det Europaparlamentsval, det åttonde i ordningen. Nytt för detta 

val var att för första gången i EU:s historia länkades Europaparlamentsvalet med dito för 

kommissionsordföranden (Garcia & Priestley, 2015, 3). Detta var nytt, makten att avsätta är 

inte densamma som makten att tillsätta och valet av kommissionsordföranden hade tidigare 

varit unionens medlemsländers stats- och regeringschefers exklusiva privilegium; oftast efter 

långa överläggningar och kompromisser (Garcia & Priestley, 2015, 16-19). I och med 2014 

års Europaparlamentsval skulle detta dock komma att ändras; nu skulle kandidaterna till 

kommissionsordförande (s.k. Spitzenkandidaten - spetskandidater) nomineras av de 

europeiska partierna innan valet och kandidaten för det vinnande partiet skulle bli nominerad, 

och vald, till kommissionsordförande (Garcia & Priestley, 2015, 72). Europaparlamentet 

införde detta nya system på eget initiativ, utan uttryckligt stöd i fördragen eller av 

medlemsstaterna. Tvärtom fanns, och finns fortfarande, motstånd mot detta nya system. 

Tysklands förbundskansler motsatte sig längre systemet och Storbritanniens och Ungerns 

premiärministrar, David Cameron och Viktor Orbán är fortfarande motståndare (Garcia & 

Priestley, 2015, 155-156). 

 

Det nya valförfarande fick inte heller lika mycket uppmärksamhet i alla EU:s medlemsländer. 

Ordförandekandidaterna bedrev valkampanjer, pan-europeiska sådana, där frågor som rör 

hela unionen och alla dess medborgare rördes, men dessa uppmärksammades olika mycket i 

olika länder. I exempelvis Storbritannien gjorde de nationella partierna det känt för 
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kandidaterna att de inte ville att de skulle komma och bedriva valkampanjer där. I andra 

länder hade kandidaterna istället en väldigt framträdande roll (Garcia & Priestley, 2015, 110-

112). Det var inte tydligt i Sverige att en röst på Moderaterna eller Kristdemokraterna innebar 

en röst på Jean-Claude Juncker, att det var en röst för Guy Verhofstadt om man röstade på 

Centerpartiet eller Liberalerna (då Folkpartiet), att man röstade på Martin Schulz om de 

röstade på Socialdemokraterna, eller att man röstade på Ska Keller och José Bové om man 

röstade för Miljöpartiet.  

 

I och med, och efter, Europaparlamentsvalet 2014 har vi således i EU ett valförfarande av 

kommissionsordföranden, de facto EU:s regeringschef, som inte är explicit uttryckt i 

fördragen och som många troligtvis inte känner till. Detta valförfarande infördes dessutom 

också på eget initiativ och bevåg av Europaparlamentet.  

Utan att uttrycka något definitivt förefaller det nya valsystemet vara mer demokratiskt system 

eftersom EU:s medborgare numera kan påverka vem som leder kommissionen. Dock 

förefaller systemet ha införts på ett mindre demokratiskt sätt eftersom förfarandet inte 

återfinns i fördragen.   
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Europeiska unionens demokratiska underskott 
 

Det så kallade “demokratiska underskottet” är idén att EU, precis som det låter, inte är 

tillräckligt demokratiskt. Det finns ingen enhetlig definition på vad det demokratiska 

underskottet innebär, men Weiler et al. publicerade 1995 en “standardversion” av det 

demokratiska underskottet som är vida använt. Föllesdahl och Hix finslipade denna definition 

2006 och kom fram till en aktuell standardversion om fem punkter (Hix & Hoyland, 2011, 

132): 

 

1. Ökningen av verkställande makt på den lagstiftande maktens bekostnad; 

EU har i praktiken ett tvåkammarsystem där den lagstiftande makten består dels av 

Europaparlamentet (direktvalt) och Ministerrådet (vilket består av regeringsministrar från 

medlemsländerna). Maktbalansen mellan dessa två institutioner har jämnats ut allt eftersom, 

men fortfarande har Ministerrådet befogenheter som Europaparlamentet saknar. Ministerrådet 

tar dessutom beslut med kvalificerad majoritet (55 % av medlemsländerna och 65 % av 

Unionens medborgare). Resultatet av detta blir att de nationella parlamenten nästan helt 

saknar inflytande över EU:s lagstiftningsprocess p.g.a. att Ministerrådets regeringsministrar i 

de flesta länder inte behöver ta sina nationella parlaments åsikter i åtanke och även om de gör 

det riskerar de att bli överröstade p.g.a. kravet på kvalificerad majoritet och inte konsensus i 

de flesta beslut (Hix & Hoyland, 2011, 132). 

 

2. Europaparlamentets svaghet; 

Detta anknyter delvis till den föregående punkten. Europaparlamentets inflytande har inte 

ökat i tillräcklig utsträckning för att kompensera för de nationella parlamentens förlust av 

inflytande och Ministerrådet har fortfarande mer makt än Europaparlamentet vissa frågor. 

Exempelvis vid budgetarbetet där Europaparlamentet endast kan godkänna eller avslå den av 

Ministerrådet framarbetade budgeten. Man menar också att medborgare inte har samma 

koppling till Europarlamentariker som man har till sina nationella dito (Hix & Hoyland, 

2011, 132). 

 

3. Det finns inga Europeiska val; 

EU:s medborgare har svårt att påverka politiken som förs på Europeisk nivå. Nationella val 

domineras av nationella frågor, europeiska sådana tar liten eller ingen plats. Inte ens 
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Europaparlamentsvalen uppfattas handla om den europeiska politiken i tillräcklig 

utsträckning. De är vad som brukar kallas “second order-elections” och är inte mycket mer än 

opinionsundersökningar för sittande regeringar och opposition (Hix & Hoyland, 2011, 132).  

 

4. EU är svårförståeligt; 

Är kommissionen en regering eller en byråkrati? Den tillsätts historiskt genom komplicerade 

förfaranden utan större insyn och inte genom varken indirekta eller direkta val av 

befolkningen. Ministerrådet fattar också beslut utan större insyn - mycket av arbetet utförs 

dessutom av “coreper”, medlemsländernas ständiga (och ovalda) representanter. 

Europaparlamentet jobbar mer öppet men med 28 medlemsländer och nästan lika många 

officiella språk kan debatter vara svåra att följa. De handlar dessutom oftast om tekniskt svåra 

frågor i vilka det är svårt att bilda sig en uppfattning (Hix & Hoyland, 2011, 132). 

 

5. Policy drift; 

Som en effekt av dessa fyra punkter kommer den femte punkten, policy drift. EU tar beslut 

som inte nödvändigtvis stöds av dess medborgare (Hix & Hoyland, 2011, 133).  
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Syfte och frågeställning 
 

Uppsatsen syfte är att undersöka Europaparlamentets roll i kommissionstillsättandet. Dels 

genom att titta på hur det gått till genom historien, och dels genom att titta på legitimiteten. 

Det är tydligt att Europaparlamentet idag har mer inflytande i tillsättandet av kommission och 

kommissionsordförande än den Europeiska kol- och stålgemenskapens ”Gemensamma 

församling” hade. Det tycks också vara så att, åtminstone med införandet av 

Spitzenkandidatensystemet, så förefaller Europaparlamentet ha tillskansat sig denna utökade 

makt utan att fördragen uttryckligen utökat Europaparlamentets makt på motsvarande sätt. 

Det vore därför intressant att undersöka huruvida detta var en isolerad händelse eller om 

Europaparlamentet gjort något liknande tidigare i sin historia. Den första frågan formuleras 

därför: Har Europaparlamentet tillskansat sig mer makt än fördragen tillåter i 

tillsättningsförfarandet av kommissionen? 

 

Den andra frågan syftar till att undersöka legitimiteten i detta. Oavsett vad undersökningen av 

Europaparlamentets historia visar så har de trots allt, åtminstone till synes, utövat mer makt 

än uttryckt i fördragen vid ett tillfälle, d.v.s. med Spitzenkandidatensystemets införande i 

samband med Europaparlamentsvalet 2014. Den andra frågan blir således: Är 

Europaparlamentets maktutövning i kommissionstillsättningsförfarandet legitim? 

 

Europeiska unionens demokratiska underskott är något som både akademiker, och på senare 

tid även massmedia, intresserat sig för. Ofta föreslagna lösningar, eller åtminstone ofta 

föreslagna sätt att lösa eller förmildra problemet på, är dels att ge Europaparlamentet mer 

makt, och dels att den verkställande makten får en tydligare och närmre koppling till 

folkviljan genom att låta de europeiska medborgarna direkt-, eller indirekt, tillsätta 

kommissionsordförande. Med Europaparlamentets utökade makt över 

kommissionstillsättandet genom Spitzenkandidatensystemet har båda dessa lösningar 

realiserats. Det finns dessutom tidigare exempel i historien på när parlament tillskansat sig 

mer makt än de kanske nödvändigtvis “skulle” ha. Exempelvis har den svenska riksdagen 

tillskansat sig makt utan att grundlagsändringar stött detta. Det stod i grundlagen ända fram 

till 1975 att “Konungen äger att allena styra riket“, men det är allmänt känt att så inte var 

fallet utan att det i praktiken var Riksdagen som styrde. En viktig skillnad är dock att vid 

Riksdagens makttillskansning så var det ett demokratiskt, eller åtminstone protodemokratiskt, 
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parlament som tog makt från en icke demokratiskt vald kung. I fallet Europaparlamentet är 

det ett demokratiskt valt parlament som potentiellt tillskansat sig makt från demokratiskt 

tillsatta stats- och regeringschefer i Europeiska rådet. Legitimitetsfrågan blir således särskilt 

intressant. 

 

Uppsatsens syfte uppfyller således både utom- och inomvetenskapig relevans. 

Utomvetenskaplig relevans kommer ifrån att Europaparlamentets ökade befogenheter i 

kommissionstillsättningen numera låter det europeiska folket välja kommissionsordförande. 

Vägen dit torde vara av intresse för många. 

 

Angående den inomvetenskapliga relevansen hoppas jag kunna göra ett bidrag inom debatten 

rörande det demokratiska underskott genom en kartläggning av de tillfällen (om några utöver 

Spitzenkandidatensystemets införande kan identifieras) som Europaparlamentet utövat mer 

makt än fördragen uttryckligen stipulerat. Detta hävdar jag är en mindre utforskad vinkel 

inom debatten som, när det kommer till Europaparlamentet, i huvudsak berör huruvida 

Europaparlamentet ska ha mer eller mindre makt, inte huruvida Europaparlamentet som en 

egen aktör och på eget bevåg tillskansat sig mer makt. 
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Teori 
Makt, samt maktens legitimitet 
 
Innan maktens legitimitet berörs är det rimligt att först definiera ”makt”. Robert Dahl 

undersökte maktbegreppet grundligt i ”The concept of power” från 1957. I hans arbete kan 

man hitta en definition som uttrycker att makt är en aktörs förmåga att få en annan aktör att 

utföra något den i vanliga fall inte hade gjort (Dahl, 1957, 202-203). 

 

Ett väldigt enkelt svar på frågan om makt är legitim är om makten upplevs som rättmätig. 

Makten upplevs rättmätig om de som besitter makt tillskansat sig denna makt, samt om de 

utövar denna makt, i enlighet med vissa normativa kriterier (Beetham, 2013, 11). 

Alla är dock inte överens om vilka dessa normativa kriterier är. David Beetham publicerade 

1991 ”The legitimation of power” där han presenterar tre kriterier för att avgöra om makt är 

legitimt. Dessa är (1) ”it conforms to established rules”, (2) ”the rules can be justified by 

reference to beliefs shared by both dominant and subordinate” och (3) ”there is evidence of 

consent by the subordinate to the particular power relation”. Beetham menar att detta är tre 

nivåer där den första behandlar regler, den andra behandlar synsätt eller värderingar, och den 

tredje behandlar aktioner. Dessa kriterier eller nivåer är inte alternativ, utan kompletterar 

varandra och bidrar tillsammans till att legitimera makten (Beetham, 2013, 16). 

 

Beethams första kriterium, ”it conforms to established rules”, kallas ofta också formell 

legitimitet eller legalitet. Detta innebär att makten är legitim om de med makt får denna makt 

och utövar den i enlighet med de regler som finns, exempelvis lagar. Makten är tvärtom 

illegitim om den tillskansats, eller utövats på ett regelvidrigt sätt (Beetham, 2013, 16). 

 

Beethams andra kriterium, ”the rules can be justified by reference to beliefs shared by both 

dominant and subordinate”, innebär att både de som utövar makt och de som får makt utövat 

mot sig måste dela synsätt eller värderingar angående maktens rättfärdighet och auktoriteten 

som utövar makten (Beetham, 2013, 16).  

 

Beethams tredje kriterium, ”there is evidence of consent by the subordinate to the particular 

power relation” innebär en uttryckt, eller uppvisad, acceptans av maktutövandet. Dessa 
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gärningar kan te sig på väldigt olika sätt, exempelvis genom valdeltagande eller en trohetsed 

(Beetham, 2013, 17). 

Material 
 

Materialet består i huvudsak av EU:s fördrag och Europaparlamentets resolutioner och 

arbetsordningar. Dessa finns tillgängliga i Europeiska unionens arkiv, och i de allra flesta fall 

digitaliserat på EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu/homepage.html).  

 

Scott (1990) redogör enligt Bryman (2011, 489) för fyra kriterier för att bedöma kvaliteten på 

dokument som används som datakälla. Dessa är autenticitet, trovärdighet, representativitet 

samt meningsfullhet. Autenticiteten rör materialets ursprung och äkthet. Då materialet i 

huvudsak är dels fördrag som är förhandlade, underskrivna och ratificerade av flertalet 

suveräna stater, och dels protokoll samt resolutioner godkända och arkiverade i Unionens 

arkiv förefaller inte autenticiteten hos materialet vara fruktbar att ifrågasätta. Samma 

argument försvarar det andra kriteriet, trovärdigheten hos materialet, d.v.s. om det är utan 

felaktigheter och förvrängningar. Dito det tredje, representativitet - huruvida materialet är 

typiskt för området. Fördrag och resolutioner, speciellt det sistnämnda, finns det mängder av 

och de delar karaktärsdrag med andra sådana. Kriteriet meningsfullhet, materialets 

tydlighet/begriplighet, är lättare att ifrågasätta. I synnerlighet ändringsfördrag (Enhetsakten, 

Amsterdamfördraget, Nicefördraget, Lissabonfördraget) är relativt svårlästa och svårtolkade 

jämfört med grundfördragen (Romfördraget och Maastrichtfördraget) då ändringsfördrag 

kräver detaljkunskap om grundfördragen som de förändrar till den grad att man måste ha 

grundfördragen framför sig när man läser ändringsfördrag. Vissa delar av fördragen är 

dessutom svåra att förstå utan juridisk träning och områdesrelevanta detaljkunskaper. Delarna 

av fördragen som undersöks i denna uppsats, d.v.s. delar som rör tillsättandet av 

kommissionen, är dock relativt tydliga och enkla att förstå. Samma princip gäller för 

resolutionerna från Europaparlamentet. Materialet kan således påstås uppfylla även 

meningsfullhetskriteriet och tillsammans med uppfyllandet av de tre tidigare kriterierna anses 

materialet passande för samhällsvetenskaplig forskning.   
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Urval 
 

För att samla in data till denna undersökning en målinriktad urvalsmetod användas, ett s.k. 

teoretiskt urval. 

 

Ett målinriktat urval används vid kvalitativ forskning där ett slumpmässigt urval inte ter sig 

hållbart. För att illustrera detta tydligt kan denna undersökning användas som exempel. Målet 

är att undersöka tillsättningsförfarandet av kommissionen och det är därför önskvärt och 

nödvändigt att titta på resolutioner gällande just tillsättningsförfarandet av kommissionen. 

Med ett slumpmässigt urval bland de tusentals resolutioner Europaparlamentet röstat igenom 

är det försvinnande liten chans att alla, de flesta, eller ens någon resolution alls som 

behandlar detta område skulle vara med i urvalet.  

 

Ett teoretiskt urval beskriver Glaser & Straus (1967, 45) enligt Bryman (2011, 393) som en 

datainsamlingsmetod där forskaren samlar in och analyserar data och sedan bestämmer sig 

för vilken information sedan ska samlas in. Denna nya data samlas sedan i sin tur in och 

analyseras för att komma fram till vilken data som skall samlas in därnäst. Exempelvis 

börjades det i denna uppsats tittas på resolutioner genomröstade vid tidpunkten för en ny 

kommissions tillsättande. Sådana resolutioner tenderar att referera till andra resolutioner eller 

dokument, eller till händelser dokumenterade på andra sätt än i resolutioner och fördrag och 

för att uppnå teoretisk mättnad kommer dessa ”spår” då följas upp. Teoretisk mättnad 

(Bryman, 2011, 395) innebär att tillräckligt med data insamlats för att ny data inte skulle 

bidra till ny eller bättre förståelse. 
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Metod 
 

För att besvara frågan kommer en kvalitativ innehållsanalys göras. Detta är enligt Bryman 

(2011, 505) den vanligaste metoden när dokument används som datakälla. Metoden går ut på 

att forskaren letar efter svaret på undersökningens syfte och frågeställningar och försöker 

illustrera detta för läsaren.  

 

I denna undersökning kommer dokumenten läsas igenom flera gånger för att god förståelse 

av dokumentets innebörd skall uppnås. Innebörden kommer sedan förmedlas till läsaren dels 

genom relevanta och värdefulla citat, och genom att datan redan vid insamlandet kommer att 

preliminärt tolkas, analyseras och kodas. Om ett kommissionstillsättningsförfarande vid ett 

visst tillsättande beskrivs i en resolution kommer relevanta delar ur resolutionen citeras, dess 

betydelse tolkas och sedan kodas genom att föras in i en tabell för att ge både läsaren och 

forskaren en tydlig överblick. 
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Operationaliseringar 
	

Tidigare i uppsatsen har makt definierats som en aktörs förmåga att få en annan aktör att 

utföra något den i vanliga fall inte gjort. Undersökningen kommer beröra ett område och 

förfarande där makt är ett centralt tema. Exempelvis förekommer ”makttillskansning” och 

”maktutövning” ofta. För att kunna utföra denna undersökning förefaller således dessa ord 

behöva operationaliseras.	

	

En maktutövning av Europaparlamentet i denna uppsats är en situation där en annan aktör, 

exempelvis en annan institution, en eller flera medlemsstater eller en eller flera individer 

(exempelvis en eller flera kommissionärer) anses göra, eller acceptera, något de inte skulle 

gjort, eller accepterat, om inte Europaparlamentet ville detta.  

	

Det finns visserligen en viss problematik i att det är omöjligt att bevisa att aktören inte skulle 

ha gjort detta något även om inte makt utövats. Det blir då en tolkningsfråga för författaren 

och reliabiliteten blir därför något lägre, men det är ett problem som inte går att undkomma. 	

	

För ett fruktbart nyttjande av begreppet ”makttillskansning” behövs ytterligare en dimension 

adderas till operationaliseringen utöver att en maktutövning skett för första gången vid ett 

nytt förfarande. Denna extra dimension är förfarandet genom vilket makt utövats dessutom 

måste vara ett förfarande som inte har explicit stöd i EU:s fördrag (eller annan 

överenskommelse).	

	

Även Beethams tre kriterier som beskrevs i teoridelen behöver operationaliseras. 	

Beethams första kriterium, ”it conforms to established rules”, operationaliseras som att EU:s 

fördrag, eller deklarationer av medlemsstater, utgör de regler som ska efterföljas för legitim 

maktutövning.	

 

Beethams andra kriterium, ”the rules can be justified by reference to beliefs shared by both 

dominant and subordinate” operationaliseras i denna undersökning som att synsätt och 

värderingar uppfattas delas om (1) Europaparlamentets makt inte försvagats eller förminskats 

och/eller (2) inget medlemsland lämnat den Europeiska unionen.	
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Beethams tredje kriterium, ”there is evidence of consent by the subordinate to the particular 

power relation” operationaliseras som att Europaparlamentets aktioner stöds om en 

fördragsändring, en deklaration av medlemsstaterna, eller en handling av berörd aktör 

(exempelvis om en kommissionär som det ställs krav på) efterlever det krav eller önskemål 

som Europaparlamentet uttryckt.	
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Datainsamling och preliminär tolkning 
Thornkommissionen 1981-85 
 

1958 trädde ”Treaty establishing the European Economic Community” (Romfördraget) i 

kraft. I detta står att: 
 

The members of the Commission shall be appointed by the Governments of 
Member States acting in common agreement.	

(Treaty establishing the European Economic Community, 1957, article 158)	

 

och 

The President and the two Vice-Presidents of the Commission shall be appointed 
from among its members for a term of two years in accordance with the same 
procedure as that laid down for the appointment of members of the Commission. 
Their term of office shall be renewable. 	

(Treaty establishing the European Economic Community, 1957, article 161)	

	

Makten att tillsätta kommissionen och dess ordförande vilar enligt fördraget således hos 

medlemsstaterna. Europaparlamentets (The Assembly) roll i förhållande till kommissionen är 

som följer: 
	

If the motion of censure is adopted by a two-thirds majority of the votes cast, 
representing a majority of the members of the Assembly, the members of the 
Commission shall resign their office in a body. 	

(Treaty establishing the European Economic Community, 1957, article 144)	

	

Europaparlamentets hade således under Romfördraget makten att med kvalificerad majoritet 

avsätta en kommission. I tillsättningsförfarandet, både av kommissionen och dess ordförande, 

har Europaparlamentet inga fördragsstipulerade befogenheter.	Trots det röstade 

Europaparlamentet 1980 igenom en resolution, “European Parliament resolution on the 

relations between the European Parliament and the Commission of the Community with a 

view to the forthcoming appointment of a new Commission”. I denna uttryckte parlamentet 

följande: 	
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“The European Parliament [...] Feels that it should be consulted when the 
mandate of the President of the Commission is renewed and that it should hold a 
public debate in his presence ending with a vote of confidence ratifying his 
appointment;” 	

(1980/C 117/53)	

samt:		

	

“The European Parliament [...] Hopes, therefore, that its Political Affairs 
Committee will have the opportunity of holding a general exchange of views with 
the President-designate of the Commission on the programme envisaged, before 
the Commissioners are appointed; once the Commission has been officially 
appointed”. 	

(OJ 1980/C 117/53)	

	

Europaparlamentet uttrycker således att det bör konsulteras i tillsättandet av 

kommissionsordförande och att det får en roll i utformandet av en regeringsförklaring.	

	

Fortfarande formellt lydande under fördrag som begränsar parlamentets makt till 

misstroendevotum gör parlamentet verklighet av sina önskemål och ambitioner i mars 1981 

när Thornkommissionen skulle kliva på. Resolutionen "European Parliament resolution on 

the investiture and programme of the Commission in 1981” röstas igenom i vilken man ger 

sitt förtroende till Thornkommissionen:	

	

“The European Parliament,	

[...]	

— recalling its determination to express confidence or non-confidence in the 
Commission, [...]	

— having regard to the conclusions of the debate on the programme submitted by 
the Commission,	

1. Approves the appointment of the Commission and reiterates its request to 
participate in future in that appointment;	

2. Takes note of the Commission's programme and declares itself in agreement 
with the underlying political principles thereof [...]” 	

(OJ 1981/C 50/70)  	
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Utan stöd i fördragen röstar parlamentet således på eget bevåg om huruvida en kommission 

ska godkännas eller ej. Man uttrycker en vilja att fortsätta delta i kommissionstillsättandet 

och man tar även det hela ett steg längre och godkänner kommissionens motsvarande 

regeringsförklaring. Valförfarandet vid Thornkommissionens tillsättande kan sammanfattas 

enligt tabell 1 nedan: 

 

Tabell 1: Förfaranden vid Thornkommissionens tillsättning 

	
	

Fördragen tillåter	 Europaparlamentets 
handling	

Misstroendevotum	 Rom 1958	 	
	

Godkänna kommission	 	
	

Thorn 1981	

Godkänna 
regeringsförklaring	

	
	

Thorn 1981	

	
Sedan tidigare tillåtet förfarande	

Nytt förfarande	

Inget stöd i fördragen	

	

Delorskommissionen 1985-1995 
 

I juni 1981 röstade parlamentet igenom ytterligare en resolution, “Resolution on the 

European Parliament’s position concerning the reform of the Treaties and the achievement of 

European Union”. Artikel 8(d) upprepar tidigare krav på makt gentemot kommissionen: 
 

Parliament shall exercise political control over the executive and shall participate, 
in appropriate ways, in its constitution [...] 	

(OJ 1982/C 238/27)	

	

Efter detta tycks medlemsstaternas regeringar acceptera att Europaparlamentet får större 

inflytande i tillsättandet av kommissionen genom att författa “Solemn Declaration on 

European Union” (även kallat Stuttgartdeklarationen). Då denna deklaration författats av 

samma aktörer som författar och bestämmer om fördragsändringar väljer denna uppsats att 
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likställa Stuttgartdeklarationen med ett fördrag. Delarna relaterat till kommissionstillsättandet 

lyder på följande vis:	
	

Before the appointment of the President of the Commission, the President of the 
Representatives of the Governments of the Member States seeks the Opinion of 
the enlarged Bureau of the European Parliament. 	

After the appointment of the members of the Commission by the Governments of 
the Member States, the Commission presents its programme to the European 
Parliament to debate and to vote on that programme.	

(Solemn Declaration on European Union, 1983)	

	

Parlamentet svarade med resolutionen “European Parliament resolution on the 

implementation by the Council of the undertaking vis-à-vis the European Parliament 

contained in the Solemn Declaration adopted in Stuttgart on 19 June 1983”: 
 

The European Parliament [...] Calls on the Council and the Governments of the 
Member States to ensure that Parliament, in accordance with the Solemn 
Declaration of Stuttgart, is consulted over the designation of the new President of 
the Commission in good time, and in any case before the European Council of 
June 1984, i.e. before the President of the Commission is designated; 	

(OJ 1984/C 117/108)	

	

Europaparlamentet röstade också igenom “Resolution on the appointment of a new 

Commission“:	
	

1. Calls on the Governments of the Member States of the Community to authorize 
the President-elect of the Commission to proceed with all the necessary 
consultations and submit to them his proposals for the full composition of the 
Commission which is to be appointed, to ensure that the Commission is not 
composed in a haphazard manner; 	

	

2. Insists that it will only accept a Commission which [...] consults Parliament on 
its policies and requests its approval before effectively assuming office, [...]	
	

3. Is determined to reflect this decision when the time comes to approve, or not, 
the new Commission;	

(1984/C 274/42)	



	 	 Uppsala universitet	
Statsvetenskapliga institutionen	

Sebastian Magnusson	
	

	 	 	
	

18 

Europaparlamentet blev således konsulterade och godkände Delors som 

kommissionsordförande, men uttrycker igen att man också vill godkänna 

regeringsförklaringen och kommissionen. 

 

Sedermera röstar Europaparlamentet igenom “Resolution on the appointment and swearing-

in of the new Commission”: 
 

The European Parliament, 	

[...]	

as a result of the meeting with Mr Delors, President-elect of the Commission of 
the European Communities 	

[...]	

Calls for the Members of the Commission to be sworn in (Article 10 of the 
Merger Treaty) before Parliament at its January 1985 part-session by the 
President of the European Court of Justice; 	

[...]	

Decides, by virtue of its right of censure, to hold a debate at its January 1985 
partsession on the main lines of the Commission's programme, concluding with a 
vote of confidence ratifying its appointment.	

(OJ 1985/C 12/95)  	

	

samt “Resolution on the investiture of the new Commission”	
	

The European Parliament, 	

[...]	

C. taking note of the Commission's outline programme presented by the President 
of the Commission on 14 January 1985, 	

D. awaiting the statement of the President of the Commission on its detailed 
programme and recalling the decision to debate this programme, 	

[...]	

2. Expects the Commission to fulfil the commitments entered into in the 
declaration made by its President on 14 January; 	

3. On this basis, expresses its confidence in the new Commission.	
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(OJ 1985/C 46/19)	

Vid tillsättandet av Delorskommissionen godkänner Europaparlamentet, precis som vid 

tillsättandet av Thornkommissionen, dels kommissionen i sin helhet samt 

regeringsförklaringen. En nyhet för detta val var också att Europaparlamentet, i enlighet med 

Stuttgartdeklarationen, konsulterades angående kommissionsordförande. Tabell 2 

sammanfattar detta. 

 

Tabell 2: Förfaranden vid Delorskommissionens tillsättning	

	
	

Fördrag tillåter	 Europaparlamentets 
handling	

Misstroendevotum	
	

Rom 1958	 	

Konsulteras om 
kommissionsordförande	

Stuttgart 1983	 Delors 1985	

Godkänna kommission	 	
	

Thorn 1981	

Godkänna 
regeringsförklaring	

Stuttgart 1983	 Thorn 1981	

	
Sedan tidigare tillåtet eller utfört förfarande	

Nytt förfarande	

Inget stöd i fördragen	

	

Santerkommissionen 1995-1999 
 

Europaparlamentet uppdaterar sin arbetsordning 1989, i denna skrivs följande in: 
 

1. The enlarged Bureau shall give a prior opinion regarding the appointment of 
the President of the Commission [...].	

2. Parliament shall pass a vote of confidence in the new Commission. This vote 
of confidence shall require a majority of the votes cast. 	

(European Parliament, 1989, rule 29)	

 

Detta konfirmerar vad Europaparlamentet gjort tidigare i tillsättningsförfarandet. Delvis 

relevant är dock att man stipulerar att förtroendeomröstningen (vote of confidence) endast 

kräver en majoritet av rösterna.  
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Nästa stora förändring är ett nytt fördrag, ”Treaty on European Union” 

(Maastrichtfördraget). I detta står: 

 

The governments of the Member States shall nominate by common accord, after 
consulting the European Parliament, the person they intend to appoint as 
president of the Commission.	

The governments of the Member States shall, in consultation with the nominee 
for president, nominate the other persons whom they intend to appoint as 
members of the Commission. The president and the other members of the 
Commission thus nominated shall be subject as a body to a vote of approval by 
the European Parliament. 	

(Treaty on European Union, 1992, article 10)	

	

Europaparlamentets rätt att konsulteras gällande kommissionsordförande (gjort sedan 1985) 

samt dess rätt att godkänna kommissionen (gjort sedan 1981) får nu fördragsstöd (1993).	

	

Snart efter detta uppdaterade Europaparlamentet sin arbetsordning igen och skrev in följande:	
	

1. When the governments of the Member States have agreed on a proposal for the 
nomination of the President of the Commission, the President shall request the 
candidate proposed to make a statement to Parliament. The statement shall be 
followed by a debate. The Council shall be invited to take part in the debate. 	

	

2. Parliament shall approve or reject the proposed nomination by a majority of the 
votes cast. The vote shall be taken by roll call. 	

[...]	

4. If the result of the vote in Parliament on the proposed nomination for President 
of the Commission is negative, the President shall request the governments of the 
Member States to withdraw their proposal and present a new proposal to 
Parliament. 	

(European Union, 1993, rule 32) 	

 

Efter att man fått fördragsstöd för att få konsulteras gällande kommissionsordförande flyttar 

Europaparlamentet fram positionerna igen och skriver in i sin arbetsordning att man skall 
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rösta om kommissionsordförande (och att om denne ogillas vill man att medlemsstaterna tar 

fram en ny ordförandekandidat). 

 

Vidare står i samma arbetsordning: 

 

1. When the governments of the Member States have agreed on the other persons 
they intend to appoint as Members of the Commission, the President shall, after 
consulting the nominee for President of the Commission, request the candidates 
nominated to appear before the appropriate committees according to their 
prospective fields of responsibility.	

2. The committee may invite the nominated candidate to make a statement and 
answer questions. The committee shall report its conclusions to the President.	

3. The nominee for President shall present the programme of the nominated 
Commission at a sitting of Parliament which the whole Council shall be invited to 
attend. The statement shall be followed by a debate.	

[...]	

5. Parliament shall vote its approval of the Commission by a majority of the votes 
cast.	

(European Union, 1993, rule 33)	

	

Man skriver således också med i sin arbetsordning att enskilda kommissionärer infinner sig 

hos relevanta parlamentsutskott för utfrågning innan kommissionen tillsätts. 	

	

Europaparlamentet röstade, i enlighet med arbetsordningen, om Santers ordförandeskap och 

Santer fick parlamentets stöd:	
	

Proposed candidate for President of the Commission	

	
The next item was the vote on the European Council's proposal concerning the 
nomination of the President of the Commission.	
	

Mr Santer, proposed candidate for President of the Commission	

	
Parliament approved the European Council's proposal.	

(OJ 1995/C 261/41)	
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Man röstade senare röstade man om hela kommissionen: 
 

The European Parliament,	

[...] 	

— having regard to its vote of 21 July 1994 by which it approved the nomination 
of the President of the Commission (1), 	

— having regard to the list of persons whom the governments of the Member 
States intend to appoint as Members of the Commission (C4-0214/94),	

[...] 	

— having regard to the hearings of the nominees before its committees,	

[...] 	

— having regard to the political guidelines of the nominated Commission, 
presented by the nominee for President at the sitting of 17 January 1995, and the 
debate Parliament held on the subject on 17 and 18 January 1995,	

Approves the nominated Commission. 	

(OJ 1995/C 43/34)  	

	

Det hölls alltså en omröstning om Santer som ordförande, och en om hans kommission och 

regeringsförklaring (där kommissionärerna utfrågades av relevanta parlamentsutskott). 

Tillsättningsförfarandet gjorde således vad arbetsordningen begärde. Europaparlamentet, 

strax efter att ha vunnit eftergifter i fördraget gällande konsultering vid tillsättandet av 

kommissionsordförande samt gällande godkännande av kommissionskollegiet i sin helhet, 

hade således vunnit två ytterligare eftergifter och läget vid Santerkommissionen såg ut som 

följande (tabell 3):	
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Tabell 3: Förfaranden vid Santerkommissionens tillsättning	

	

	

Fördrag tillåter	 Europaparlamentets 

handling	

Misstroendevotum	

	

Rom 1958	 	

Konsulteras om 

kommissionsordförande	

Stuttgart 1983	 Delors 1985	

Godkänna kommission	

	

Maastricht 1993	 Thorn 1981	

Godkänna 

regeringsförklaring	

Stuttgart 1983	 Thorn 1981	

Godkänna 

kommissionsordförande	

	

	

Santer 1995	

Kommissionärer till utskott	 	

	

Santer 1995	

	

Sedan tidigare tillåtet eller utfört förfarande	

Nytt förfarande	

Inget stöd i fördragen	

	

Prodikommissionen 1999-2004 
	

1999 trädde Amsterdamfördraget i kraft. I detta accepterade medlemsstaterna den praxis som 

etablerades med tillsättandet av Santer:	

	

The governments of the Member States shall nominate by common accord the 

person they intend to appoint as President of the Commission; the nomination shall 

be approved by the European Parliament.	

 (Treaty of Amsterdam amending the Treaty on European Union, the Treaties 
establishing the European Communities and certain related acts, 1997, 44)	
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Parlamentets arbetsordning från 1993, och praxis sedan 1981 fick således nu, 1999, 

fördragsstöd. Europaparlamentet fick nu rösta om ordförandekandidaten innan denne kliver 

på och försöker bilda en kommission. 

 

Den 5:e maj godkändes Prodis (OJ 1999/C 279/71) nominering av Europaparlamentet och 

den 15:e september röstades hela kommissionen igenom: 
 

The European Parliament, 	

[...]	

- having regard to the nomination by the governments of the Member States, on 
24 March 1999, of Mr Romano Prodi as Commission President,	

- having regard to the decision of 19 July 1999 of the representatives of the 
governments of the Member States, by common accord with the nominee for 
Commission President, nominating persons whom they intend to appoint as 
Members of the Commission (C5-0050/1999),	

- having regard to the statement by Mr Prodi, the nominee for Commission 
President, of 21 July 1999 on the occasion of the presentation of the nominee 
Commissioners,	

- having regard to the hearings of the nominee Commissioners by the competent 
committees of Parliament,	

- having regard to the discussions which took place on 7 September 1999 between 
the Conference of Political Group Chairmen and Mr Prodi, the nominee for 
Commission President,	

- having regard to the programme of the nominee Commission submitted on 14 
September 1999 by the nominee for Commission President,	

	
1. Confirms its approval of the appointment of Mr Romano Prodi as Commission 
President for the remainder of the term of office which expires on 22 January 
2000;	

2. Approves the appointment of the Commission for the remainder of the term of 
office which expires on 22 January 2000;	

3. Approves the appointment of Mr Romano Prodi as Commission President for 
the term of office running from 23 January 2000 to 22 January 2005;	

4. Approves the appointment of the Commission for the term of office running 
from 23 January 2000 to 22 January 2005; 	

(OJ 2000/C 54/51)  	
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Prodis tillsättande gick således till som Santers dito, med skillnaden att Europaparlamentets 

omröstning om kommissionsordföranden nu hade uttryckligt stöd i fördragen. Tabell 4 

redovisar läget vid Prodikommissionens tillsättande.	

	

Tabell 4: Förfaranden vid Prodikommissionens tillsättning	

	

	

Fördrag tillåter	 Europaparlamentets 

handling	

Misstroendevotum	

	

Rom 1958	 	

Konsulteras om 

kommissionsordförande	

Stuttgart 1983	 Delors 1985	

Godkänna kommission	

	

Maastricht 1993	 Thorn 1981	

Godkänna 

regeringsförklaring	

Stuttgart 1983	 Thorn 1981	

Godkänna 

kommissionsordförande	

Amsterdam 1999	 Santer 1995	

Kommissionärer till utskott	 	

	

Santer 1995	

	

Sedan tidigare tillåtet eller utfört förfarande	

Nytt förfarande	

Inget stöd i fördragen	
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Barrosokommissionen 2004-2014 
 

Nästa stora förändring i tillsättningsförfarande kom 2004 när Manuel Barroso, blivande 

kommissionsordförande, skulle tillsätta sin kommission. Han blev vald till godkänd som 

kommissionsordförande av Europaparlamentet i enlighet med Amsterdamfördraget: 
 

The President announced that he had received, in accordance with Rule 98, the 
nomination of José Manuel Durão Barroso. 	

[...] 	

413 votes had been cast in favour and 251 against. José Manuel Durão Barroso 
was thus elected President of the Commission. 	

(OJ 2005/C 103E)	
	

Det var under utskottsutfrågningarna som några av hans kommissionärskandidater mötte 

opposition. Kritik väcktes mot ett par kandidater men en speciellt, Buttiglione, mötte störst 

motstånd och blev nedröstad av utskottet efter sin utfrågning. (Mahony, 2004). Som tydligt i 

fördraget (och Europaparlamentets egen arbetsordning) kan endast en hel kommission 

kollektivt röstas ner av Europaparlamentet så utskottets ogillande har således ingen legal 

effekt. Även Kovacs stötte på problem av sitt utskott, visserligen inte genom att förlora en 

omröstning men genom att få en dålig utvärdering av utskottet som menade att han inte hade 

kompetens inom området han skulle ansvara över (Euractiv, 2004).	

	

Den 26 oktober bordlades således en motion “Joint motion for a resolution RC-B6-

0088/2004, replacing the motions by the following groups: Verts/ALE (B6-0088/2004), 

ALDE (B6-0093/2004), PSE (B6-0098/2004), GUE/NGL (B6-0099/2004) on the approval of 

the Commission, 26.10.2004.” i vilken följande stod:	
	

[The European Parliament] Identifies various concerns as to the endorsement of 
certain candidates: political convictions contradicting basic values of the Union; 
lack of political skill and knowledge and commitment with regard to the portfolio 
proposed; unresolved problems or unanswered questions concerning conflicts of 
interests or possible involvement in political and legal malpractice; Underlines 
the democratic and legal validity of the approval process of which the hearings 
are a crucial part, and insists that all the institutions draw the political 
consequences of it, which might include resignation, reshuffle or withdrawal. 	

(RC-B6-0088/2004)	



	 	 Uppsala universitet	
Statsvetenskapliga institutionen	

Sebastian Magnusson	
	

	 	 	
	

27 

Motionen gick aldrig till omröstning men var tillräcklig för att Barroso skulle inse att hans 

kommission inte skulle vinna en majoritet i parlamentet. Han presenterade istället en ny 

kommission där Buttiglione inte längre fanns med och Kovacs fick en annan portfölj. Denna 

röstades igenom. 
 

The European Parliament,	

- having regard to Decision 2004/536/EC [1] of the Council, meeting in the 
composition of Heads of State or Government, of 29 June 2004 nominating Mr 
José Manuel Durão Barroso as President of the Commission,	

- having regard to its decision of 22 July 2004 [2] electing Mr Durão Barroso as 
President of the Commission,	

- having regard to Council Decision 2004/642/EC, Euratom [3] of 13 September 
2004, taken by common accord with the President-elect of the Commission, on 
the persons whom the Council intends to appoint as Members of the Commission,	

- having regard to Council Decision 2004/753/EC, Euratom [4] of 5 November 
2004, taken by common accord with the President-elect of the Commission, on 
the persons whom the Council intends to appoint as Members of the Commission,	

- having regard to the hearings of the Commissioners-designate before the 
competent parliamentary committees, held from 27 September to 11 October 
2004 and from 15 to 16 November 2004,	

- having regard to the discussions held between the Conference of Presidents and 
the President-elect of the Commission on 21 October 2004 and 5 November 
2004,	

- having regard to the discussions held at the meeting of the Conference of 
Presidents of 16 November 2004,	

- having regard to the statements made in plenary sitting by the President-elect of 
the Commission on 26 and 27 October 2004 and on 17 and 18 November 2004,	

1. Elects the Commission for the term of office running from 22 November 2004 
to 31 October 2009; 	

(OJ 2005/E 201/115)	

	

För första gången hade nu alltså Europaparlamentet stoppat en föreslagen kommissionär de 

inte gillade. Tabell 5 nedan sammanfattar:	
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Tabell 5: Förfaranden vid Barrosokommissionens tillsättning	

	

	

Fördrag tillåter	 Europaparlamentets 

handling	

Misstroendevotum	

	

Rom 1958	 	

Konsulteras om 

kommissionsordförande	

Stuttgart 1983	 Delors 1985	

Godkännande av kommission 

	

Maastricht 1993	 Thorn 1981	

Godkänna 

regeringsförklaring	

Stuttgart 1983	 Thorn 1981	

Godkänna 

kommissionsordförande	

Amsterdam 1999	 Santer 1995	

Kommissionärer till utskott	 	

	

Santer 1995	

Ogilla enskild kommissionär	 	

	

Barroso 2004	

	

Sedan tidigare tillåtet eller utfört förfarande	

Nytt förfarande	

Inget stöd i fördragen	

	

Junckerkommissionen 2014- 
 

2009 trädde Lissabonfördraget i kraft. I detta står följande med: 
 

Taking into account the elections to the European Parliament and after having 
held the appropriate consultations, the European Council, acting by a qualified 
majority, shall propose to the European Parliament a candidate for President of 
the Commission. This candidate shall be elected by the European Parliament by a 
majority of its component members. If he does not obtain the required majority, 
the European Council, acting by a qualified majority, shall within one month 
propose a new candidate who shall be elected by the European Parliament 
following the same procedure.	
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The Council, by common accord with the President-elect, shall adopt the list of 
the other persons whom it proposes for appointment as members of the 
Commission. They shall be selected, on the basis of the suggestions made by 
Member States, in accordance with the criteria set out in paragraph 3, second 
subparagraph, and paragraph 5, second subparagraph.	

The President, the High Representative of the Union for Foreign Affairs and 
Security Policy and the other members of the Commission shall be subject as a 
body to a vote of consent by the European Parliament. On the basis of this 
consent the Commission shall be appointed by the European Council, acting by a 
qualified majority. 	

(Treaty of Lisbon, 2007, article 18)	

 

Fördraget innehåller tre nyheter. Dels införs en ny kommissionär, “the High Representative 

of the Union for Foreign Affairs and Security Policy”, i folkmun EU:s utrikesminister. Denne 

nomineras av Europeiska rådet men väljs tillsammans med kommissionskollegiet av 

Europaparlamentet. Den andra nyheten är att Europaparlamentet väljer (“elects”) 

Kommissionsordföranden istället för godkänner (“approves”) som i tidigare fördrag. Den 

tredje nyheten är meningen “Taking into account the elections of the European Parliament 
[...]”, ”Med hänsyn till valen till Europaparlamentet [...]” 

 

Meningen ledde till, tillsammans med ordbruket “elect”, till resolutionen “European 

Parliament Resolution of 22 November 2012 on the elections to the European Parliament in 

2014”. I denna står följande: 
 

The European Parliament,	
[...]	

C. whereas the President of the European Commission is elected by Parliament 
on a proposal from the European Council, acting by a qualified majority, which 
must take into account the result of the elections to Parliament and which must 
have held the appropriate consultations before making its nomination;	

D. whereas the Commission, as a body, shall be responsible to the European 
Parliament;	

G. whereas Parliament votes its consent to the appointment of the whole college 
of Commissioners after having heard the candidates proposed by the Council, in 
common accord with the President-elect, on the basis of suggestions made by the 
Member States;	
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1. Urges the European political parties to nominate candidates for the Presidency 
of the Commission and expects those candidates to play a leading role in the 
parliamentary electoral campaign, in particular by personally presenting their 
programme in all Member States of the Union; stresses the importance of 
reinforcing the political legitimacy of both Parliament and the Commission by 
connecting their respective elections more directly to the choice of the voters;	

(OJ 2015/C 419/27)	

 

Europaparlamentet instruerade således de europeiska partierna att nominera kandidater till 

kommissionsordförande (s.k. Spitzenkandidatensystemet). 

Efter valet blev Europeiska folkpartiet, med dess ordförandekandidat Jean-Claude Juncker, 

största parti. Fortfarande fanns dock motstånd bland stats- och regeringscheferna i det 

Europeiska rådet mot att parlamentet skulle få bestämma kommissionsordförande (Garcia & 

Priestley, 2015, 155-156). Gruppledarna i de europeiska parlamentsgrupperna publicerade då 

följande dokument:  
 

According to the letter and the spirit of the Treaty, and taking full account of the 
results of the European elections, we commit ourselves to a dialogue and 
consultations amongst the Leaders of the Political Groups in the House, with the 
aim of determining the European candidate to become the next Commission 
President from the political family able to form the necessary qualified majority 
in the European Parliament.	

The candidate of the largest Group Mr. Jean Claude Juncker will be the first to 
attempt to form the required majority.	

On this basis, we invite the European Council, to start inter-institutional 
consultations in conformity with Declaration 11. 	

(Daul & Swoboda, 2014)	

 

Europaparlamentets position var således att Juncker skulle nomineras till 

kommissionsordförande. Det gjorde han också (OJ 2015/C 167/14). Europaparlamentet hade 

således därmed de facto makten att välja kommissionsordförande. 

Läget efter Junckerkommissionens tillsättande såg således utom som tabell 6 nedan: 
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Tabell 6: Förfaranden vid Junckerkommissionens tillsättning	

	

	

Fördrag tillåter:	 Europaparlamentets 

handling:	

Misstroendevotum	

	

Rom 1958	 	

Konsulteras om 

kommissionsordförande	

Stuttgart 1983	 Delors 1985	

Godkänna kommission	

	

Maastricht 1993	 Thorn 1981	

Godkänna 

regeringsförklaring	

Stuttgart 1983	 Thorn 1981	

Godkänna 

kommissionsordförande	

Amsterdam 1999	 Santer 1995	

Kommissionärer till utskott	 	

	

Santer 1995	

Ogilla kommissionär	 	

	

Barosso 2004	

Hänsyn till valet vid 

nominering	

Lissabon 2009	 Juncker 2014	

Spitzenkandidaten	 	

	

Juncker 2014	

	
Sedan tidigare tillåtet eller utfört förfarande	

Nytt förfarande	

Inget stöd i fördragen	
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Överblick 
 

Det förefaller vara fallet att Europaparlamentet, sedan det blivit direktvalt 1979, vid 

tillsättandet av fem av sex kommissioner och gällande sex förfaranden, gjort mer än 

fördragen explicit stipulerat. Detta blir tydligt om man sammanställer 

tillsättningsförfarandena enligt tabell 7: 

 

Tabell 7: Överblick av tillsättningsförfarandenas explicita stöd vid införande 

Förfarande	 Not	

Misstroendevotum	 Ursprungligen tillåtet	

Konsulteras om kommissionsordförande	 Började 1985. Stöd 1983.	

Godkänna kommission	 Började 1981. Stöd 1993.	

Godkänna regeringsförklaring	 Började 1981. Stöd 1983.	

Godkänna kommissionsordförande	 Började 1995. Stöd 1999.	

Kommissionärer till utskott	 Började 1995. Inget stöd.	

Ogilla kommissionär	 Började 2004. Inget stöd.	

Hänsyn till valet vid nominering	 Tolkades som nästa punkt	

Spitzenkandidaten	 Började 2014. Inget stöd.	

 
Uttryckt stöd 
Inget stöd  
	
	

Att Europaparlamentet gjort mer än explicit tillåtet i fördragen vid mer än en 

kommissionstillsättning förefaller således konfirmerat. Huruvida dessa är makttillskansningar 

eller inte kräver dock vidare analys.	
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Analys 
	

Huruvida makt olovligen tillskansats, samt Beethams första kriterium 
 

Beethams första kriterium för legitimt maktutövande är “it conforms to established rules”, 

d.v.s. att makten utövas i enlighet med etablerade regler. Detta kriterium utgör både en aspekt 

av legitimitetsanalysen men är också, tillsammans med huruvida makt utövats eller ej, en del 

av svaret på huruvida olovlig makttillskansning skett eller ej. 

 

Beethams första kriterium uppfylls således om tillsättningsförfarandena varit i enlighet med 

fördragen (eller deklaration).  

Huruvida makttillskansning skett beror på (1) om Beethams första kriterium brutits, och (2) 

om makt faktiskt utövats. 

 

Undersökningen har identifierat sex stycken förfaranden relaterat till tillsättandet av den 

verkställande makten som Europaparlamentet utfört utan att det uttryckligen stipulerats i 

fördragen. Dessa är (1) godkänna kommission, (2) godkänna regeringsförklaring, (3) 

godkänna kommissionsordförande, (4) kommissionärsutfrågningar, (5) ogillande av enskild 

kommissionär, (6) Spitzenkandidatensystemet. Huruvida detta är ett brott mot Beethams 

första kriterium är dock inte så självklart som det kanske låter, och det skiljer sig dessutom 

fallen emellan. Detta på grund av två anledningar.  

 

Den första anledningen gäller frågan huruvida något som inte förbjudet är olagligt. Det finns 

två principer, “allt som inte är olagligt är lagligt” och “allt som inte är tillåtet är förbjudet”. 

Då Europaparlamentet inte gjort något explicit förbjudet i anknytning till 

tillsättningsförfarandet av den verkställande makten skulle maktutövningen vara legal enligt 

den första principen. I Romfördraget finner man dock följande: 

	

Each of these institutions shall act within the limits of the powers conferred upon 
it by this Treaty.  

(Treaty establishing the European Economic Community, 1957, article 4)	
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I Maastrichtfördraget står:	
	

The European Parliament, the Council, the Commission and the Court of Justice 
shall exercise their powers under the conditions and for the purposes provided 
for, on the one hand, by the provisions of the Treaties establishing the European 
Communities and of the subsequent Treaties and Acts modifying and 
supplementing them and, on the other hand, by the other provisions of this Treaty. 

(Treaty on European Union, 1992, article E)	

 

Och i Lissabonfördraget: 
 

The limits of Union competences are governed by the principle of conferral	
 	

Under the principle of conferral, the Union shall act only within the limits of the 
competences conferred upon it by the Member States in the Treaties to attain the 
objectives set out therein. Competences not conferred upon the Union in the 
Treaties remain with the Member State	
 	

(Treaty of Lisbon, 2007, article 6)	
	

samt, 
 

Each institution shall act within the limits of the powers conferred on it in the 
Treaties, and in conformity with the procedures, conditions and objectives set out 
in them. The institutions shall practice mutual sincere cooperation	
	

(Treaty of Lisbon, 2007, article 14) 	

	

Det tycks således vara den andra principen som tillämpas inom EU; vad som inte är tillåtet är 

förbjudet. Detta angår Beethams första kriterium. 	

För att undersöka huruvida olovlig makttillskansning skett måste man utöver detta också 

avgöra huruvida makt utövats. En systematisk analys av de sex förfarandena blir således 

nödvändig: 

 

 

Godkänna kommission 
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Detta ägde rum första gången i samband med tillsättandet av Thornkommissionen 1981. 

Fördragen vid tillfället för Thornkommissionens tillsättande stipulerar att det är 

medlemsstaterna som skall tillsätta kommissionen samt att varje institution endast skall göra 

vad fördragen tillåter. Eftersom fördragen vid tillfället som Thornkommissionen tillsattes ger 

medlemsstaterna, inte Europaparlamentet rätt att tillsätta kommissionen förefaller 

Europaparlamentets omröstning gällande kommissionen vara ett övertramp mot fördragen. 

Fördragen ger visserligen Europaparlamentet rätt att rösta om kommissionen genom 

förfarandet kring misstroendevotum. Man kan således hävda att det finns visst belägg för att 

Europaparlamentet skulle få rösta om en kommission. Detta argument faller dock när man tar 

hänsyn till att Europaparlamentet inte kallade omröstningen för misstroendevotum och 

dessutom inte följde föreskrifterna för misstroendevotumsförfarandet under omröstningen.  

Det förefaller således tydligt att Europaparlamentet inte följt fördragen och 

Europaparlamentet uppfyllde således inte Beethams första kriterium vid detta förfarande. 

 

Frågan blir då huruvida Europaparlamentet utövade någon makt genom att rösta om 

kommissionen. Makt har tidigare i uppsatsen definierats med hjälp av Dahl som en aktörs 

förmåga att få en annan aktör att utföra något den i vanliga fall inte gjort. Då 

Europaparlamentet godkände den av medlemsstaterna utnämnda kommissionen går detta inte 

att fastslå, då vi inte kan veta vad som skulle ha hänt om Europaparlamentet inte godkänt 

kommissionen. Ingen olovlig makttillskansning kan därför hävdas med säkerhet ha skett. 
 

Godkänna regeringsförklaring 
 

Även omröstning om regeringsförklaring ägde rum för första gången 1981 i samband med 

Thornkommissionens tillträde. Det som i denna uppsats kallas regeringsförklaring 

(“programme” i resolutionerna) är sannolikt vad som definieras under artikel 156 i 

Romfördraget: 

 

The Commission shall annually, not later than one month before the opening of 
the Assembly session, publish a general report on the activities of the 
Community.	

(Treaty establishing the European Community, 1957, article 156)	
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Det är således fördragsenligt att kommissionen publicerar en regeringsförklaring. Det 

stipuleras också i fördragen vad Europaparlamentet skall göra med denna: 

 

The Assembly shall discuss in public meeting the annual general report submitted 
to it by the Commission.	

(Treaty establishing the European Community, 1957, article 113)	

	

Europaparlamentet (The Assembly) skall diskutera. Det står ingenting om någon omröstning 

eller hur en sådan skulle gå till. Som tydligt i resolutionen som godkänner 

Thornkommissionen och dess regeringsförklaring binder Europaparlamentet dessutom 

samman dessa två saker, och godkänner Thornkommissionen delvis på grund av att man 

accepterar regeringsförklaringen (OJ 1981/C 50/70). 	

	

Återigen tycks Europaparlamentet bryta mot artikel 4 i Romfördraget som säger att 

institutionerna inte får göra något som de inte uttryckligen blivit bemyndigade att göra i 

fördragen, och Beethams första kriterium förefaller brutits.	

	

Angående olovlig makttillskansning kan samma fråga som vid omröstningen om 

kommissionen lyftas här. Utövade Europaparlamentet någon faktisk makt då de röstade för 

Thornkommissionens regeringsförklaring? Svaret blir också det samma som innan, det går 

inte att veta säkert, och ingen olovlig makttillskansning kan med säkerhet hävdas ägt rum.	

 

Godkänna kommissionsordförande 

 

Detta ägde rum första gången 1995 i samband med Santer och hans kommission. Fördraget 

stipulerar att Europaparlamentet skall konsulteras. Vad som menas med konsultation är dock 

öppet för tolkning. Hjälp kan dock fås av hur Europaparlamentets lagstiftningsprocedurer är 

uttryckta. Ett utav de s.k. speciella lagstiftningsförfarandena är vad som kallas 

konsulteringsproceduren. Denna uttrycker att Europaparlamentet skall konsulteras, men att 

dess åsikt inte är bindande. Med endast detta i åtanke förefaller det vara i enlighet med 

fördragen att Europaparlamentet röstar om kommissionsordförande. 
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Europaparlamentet tar det dock ett steg längre när man dels i sin arbetsordning uttrycker att 

om Europaparlamentet inte finner en ordförandekandidat acceptabel, ska medlemsländerna 

nominera en ny; och dels när man i sitt godkännande av kommissionen också hänvisar till sitt 

beslut att stödja ordförandekandidaten som en anledning till att man godkänner 

kommissionen. Europaparlamentet förefaller således anse sin omröstning om 

kommissionsordförande vara bindande vilket fördragen inte stödjer. Beethams första 

kriterium anses därför inte uppfyllas. 

 

Då Europaparlamentet dock röstade för Santer går det inte att hävda att någon definitiv 

maktutövning ägt rum och förfarandet kan därför inte anses vara en olovlig 

makttillskansning. 

 

Kommissionärsutfrågningar 
 

Dessa började också äga rum 1995 i samband med Santerkommissionens tillsättande. 

Ingenstans i fördragen står det att dessa skall utföras. Fördragen stipulerar att 

Europaparlamentet skall rösta om kommissionen i sin helhet. Huruvida dessa utfrågningar är 

fördragsenliga beror på huruvida man tolkar dem som en del av underlaget inför den 

fördragsenliga omröstningen om kommissionen eller inte.  

Kommissionärsutfrågningarna anses här vara en rimlig del av det förberedande arbetet inför 

omröstningen om kommissionen. Således förefaller detta förfarande inte bryta mot Beethams 

första kriterium. 

 

I frågan huruvida detta är ett olovlig makttillskansning blir svaret då att så inte är fallet. En 

aktör (Europaparlamentet) har förmått andra aktörer (kommissionärer) att göra något de 

normalt inte skulle ha gjort (d.v.s. utfrågas av ett utskott) så en definitiv maktutövning anses 

skett, men eftersom förfarandet anses ha stöd i fördragen handlar det inte om en olovlig 

makttillskansning. 
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Ogilla enskild kommissionär 
 

Detta hände 2004 när Barrosokommissionen skulle kliva på. Frågan kring Beethams första 

kriterium i detta förfarande knyts till viss del ihop med dito för kommissionsutfrågningarna 

då det var efter utskottsutfrågningarna som Europaparlamentet tog ställning mot två 

föreslagna kommissionärer och gjorde det tydligt vilka dessa var genom en 

utskottsomröstning (Buttiglione) och en starkt kritisk utvärdering (Kovacs). 

Kommissionsutfrågningarna anses dock ovan vara i enlighet med fördragen. 

Fördragen stipulerar vidare att Europaparlamentet kan godkänna eller rösta ner en 

kommission i sin helhet, men inte enskilda kommissionärer.  Fördragen tillåter alltså 

Europarlamentet vid den här tidpunkten att rösta ner en kommission de ogillar. Men detta är 

dock inte vad som hände. Efter kommissionsutfrågningarna men innan omröstningen om 

kommissionen ägde rum, tydliggjorde Europaparlamentet vilka kommissionärer de ogillade 

och indikerade att en föreslagen kommission där dessa ogillanden inte åtgärdats antagligen 

inte skulle vinna Europaparlamentets godkännande. 

Om Europaparlamentet istället hade väntat tills omröstningen om kommissionen, och i den 

rösta ner den föreslagna kommissionen med anledningen att två kommissionärskandidater 

ogillas, så hade fördragen följts, och samma makt som utövades i och med detta förfarande 

hade utövats (d.v.s. kommissionen hade fått förändras). Genom att varna i förväg att 

kommissionen inte skulle röstas igenom utan förändringar utövas makten i detta fall med ett 

fördragsenligt förfarande som grund. Ogillande av enskild kommissionär anses därför 

uppfylla Beethams första kriterium. 

 

En tydlig maktutövning kan härmed ses då Barroso föreslog sin kommission som han ville ha 

den, men tvingades ändra den då Europaparlamentet indikerat att kommissionens 

sammansättning inte skulle godkännas utan att deras synpunkter efterlevts. Då förfarandet 

dock upplevs ha stöd i fördragen handlar det inte om en olovlig makttillskansing. 

 

Spitzenkandidatensystemet 
 

Det så kallade Spitzenkandidatensystemet infördes inför valet 2014. Det nya fördraget 

stipulerade att medlemsstaterna (genom det Europeiska rådet) skulle ta hänsyn till 

Europaparlamentsvalen innan de nominerade en kommissionspresident som 
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Europaparlamentet sedan skulle välja. Europaparlamentet uppmanade de europeiska partierna 

att ta fram kandidater till kommissionsordförande och gjorde det sedan tydligt att de 

förväntade sig att ordförandekandidaten som det största partiet hade nominerat skulle vara 

den kandidat som Europeiska rådet skulle nominera till kommissionsordförande  

 

I Lissabonfördraget står som tidigare (om än med en ny formulering) att institutionerna bara 

ska handla i enlighet med vad fördragen stipulerat. Det står även att detta skall vara “i 

enlighet med de förfaranden, villkor och mål som anges där”. Man har också lagt till 

principen om tilldelade befogenheter som säger att befogenheter som inte uttryckligen 

tilldelats unionen i fördragen skall tillhöra medlemsländerna. Principen om tilldelade 

befogenheters relevans försvinner dock då man i fördragen vid Junckers tillsättande säger att 

det är det Europeiska rådet, en av institutionerna, som nominerar ordförandekandidat. 

Tidigare stod det att det var medlemsländerna som nominerar, då hade denna princip varit 

relevant. Då det nu är en institution (om än en institution som består av medlemsländernas 

ledare) är principen om tilldelade befogenheter inte relevant eftersom denna säger att makt 

inte delegerad till EU tillhör medlemsstaterna. I och med att makten är delegerad till EU 

(Europeiska rådet) bryts denna princip inte.  

 

Lissabonfördraget säger alltså att Europeiska rådet, med hänsyn till valen, ska nominera 

kommissionsordförande, och att Europaparlamentet sedan ska välja 

kommissionsordföranden. Detta är vad som hände under valet av Juncker. Kontroversen 

kommer av att Europaparlamentet valde att tolka “med hänsyn till valen” som att de kunde 

instruera europapartierna att nominera kommissionsordförande och Europeiska rådet skulle ta 

hänsyn till detta. I praktiken innebar det alltså att Europeiska rådet formellt fick nominera 

ordförandekandidat, men i praktiken skulle detta vara den ordförandekandidat som 

Europaparlamentet sa åt dem att nominera. Det är rimligt att "hänsyn till valen" vid 

nomineringen av kommissionsordförande skulle innebära att kommissionsordföranden skulle 

komma ifrån det parti som efter valet kan, ensamt eller genom överenskommelse med andra 

partier, säkra parlamentarisk majoritet. Det är också rimligt att partiet som "vunnit" valet 

sedan skulle få välja vilken av deras partimedlemmar som skulle få bli 

kommissionsordförande.  
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Det är därför inte orimligt att "hänsyn till valen" skulle omfatta att partierna själva skulle få 

nominera den partimedlem de vill ha som ordförandekandidat, och Beethams första kriterium 

anses därför uppfyllt vid detta förfarande. 

Då det fanns uttalat motstånd mot Juncker som ordförandekandidat, och Europaparlamentet 

det tydligt att Juncker skulle nomineras efter att valet ägt rum och han vunnit, anses detta 

vara ett fall av definitiv maktutövning. Då förfarandet dock anses inte bryta mot fördragen 

handlar det inte heller här om en olovlig makttillskansning.  

 

 

Sammanfattning och översikt: Beethams första kriterium 
 

Tabell 8: Översikt av efterlevnad av Beethams första kriterium	

	

	

Beethams första 

kriterium	

Definitiv 

maktutövning	

Fördragsvidrig 
makttillskansning	

Godkänna kommission	 	

	

	

	

	

Godkänna 

regeringsförklaring	

	

	

	

	

	

Godkänna 

kommissionsordförande	

	

	

	

	

	

Utskottsutfrågningar	 	

	

	

	

	

Ogillande av enskild 

kommissionär	

	

	

	

	

	

Spitzenkandidaten	 	

	

	

	

	

Ja	

Nej	
	

Som tabell 8 ovan tydliggör bryter Europaparlamentet mot Beethams första kriterium vid tre 

förfaranden, godkänna kommission, godkänna regeringsförklaring och godkänna 

kommissionsordförande. Då det dock inte utövats någon definitiv makt vid dessa tre 

förfaranden har därför ingen olovlig makttillskansning skett i samband med dessa.	
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Gällande de resterande tre förfarandena anses de uppfylla Beethams första kriterium; och är 

således inte heller olovliga makttillskansningar.	

	

Beethams andra kriterium 
 

“The rules can be justified by reference to beliefs shared by both dominant and subordinate”. 

Detta operationaliseras som att om inte Europaparlamentets makt försvagats och/eller något 

medlemsland inte lämnat EU så är det att tolka som att båda parterna lever upp till Beethams 

andra kriterium. Då det till dags dato inte har skett en försvagning av Europaparlamentets 

makt (snarare systematiska förstärkningar av makten), samtidigt som inget land har lämnat 

unionen, är det att tolka som att Beethams andra kriterium levs upp till i alla förfaranden. 

 
Beethams tredje kriterium 
 

“there is evidence of consent by the subordinate to the paricular power relation”. 

Beethams tredje kriterium operationaliseras väldigt likt sin definition: om 

Europaparlamentets aktioner stöds, antingen genom en fördragsändring eller deklaration av 

medlemsstaterna, eller genom en stödjande handling av en relevant aktör, är det att anses leva 

upp till Beethams tredje kriterium. 

 

Återigen skall de sex tidigare förfaranden analyseras. 

 

Godkännande av kommission: Detta började 1981 med Europaparlamentets omröstning om 

Thornkommissionen. 1993 fick det stöd i fördragen efter att Maastrichtfördraget trätt i kraft. 

Det faktum att det tog 12 år mellan att den första omröstningen gällande en kommission ägde 

rum tills att det fick stöd i fördragen kan diskuteras. Det förefaller dock fruktlöst att sätta en 

arbiträr tidslucka inom vilken stöd måste redovisas. Europaparlamentets omröstning gällande 

kommissionen anses därför uppfylla Beethams tredje kriterium p.g.a. fördragsändringen. 

 

Godkänna regeringsförklaring: Även detta började 1981 i samband med 

Thornkommissionen. Detta fick stöd två år senare genom Stuttgartdeklarationen 1983 och 

anses således uppfylla det tredje kriteriet. 

 



	 	 Uppsala universitet	
Statsvetenskapliga institutionen	

Sebastian Magnusson	
	

	 	 	
	

42 

Godkänna kommissionsordförande: Ägde rum första gången 1995 när Jacques Santer 

skulle bli kommissionsordförande. Detta fick fördragsstöd 1999 när Amsterdamfördraget 

trädde i kraft och anses således uppfylla det tredje kriteriet. 

 

Kommissionärsutfrågningar: Ägde rum första gången 1995 när Santerkommissionens 

kommissionärer utfrågades av Europaparlamentets relevanta utskott. Detta har ännu inte fått 

stöd i fördrag eller deklaration men det anses finnas stöd till detta förfarande i form av 

handling av relevanta aktörer eftersom kommissionärerna infann sig för utfrågning, och har 

vid varje kommissionstillsättande sedan dess infunnit sig för utfrågning. 

Kommissionärsutfrågningarna anses således uppfylla det tredje kriteriet. 

 

Ogillande av enskild kommissionär: Ägde rum första gången 2004 i samband med att 

Manuel Barrosos kommission skulle kliva på. Inte heller detta har fått fördragsstöd men anses 

ha fått stöd genom handling av relevant aktör då Barroso förändrade sin kommission och 

således tillmötesgick Europaparlamentet. Förfarandet anses därför uppfylla det tredje 

kriteriet.  

 

Spitzenkandidatensystemet: Ägde rum första gången inför Europaparlamentsvalet 2014. 

Förfarandet beskrivs inte uttryckligen i fördragen men anses fått stöd genom handling då 

Europeiska rådet nominerade kandidaten som Europaparlamentet instruerade dem att 

nominera. David Cameron och Viktor Orbán motsatte sig dock nomineringen av Juncker och 

röstade mot honom. Då nomineringen tas med kvalificerad majoritet nominerades Juncker 

trots detta och Cameron och Orbán accepterade resultatet. Förfarandet anses därför uppfylla 

Beethams tredje kriterium. 
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Sammanställning (Beethams tredje kriterium): 
	

Tabell 9: Sammanställning av Beethams tredje kriterium	

Förfarande	 Stöd genom fördragsändring 

(eller deklaration)	

Stöd genom handling	

Godkänna kommission	 Började 1981. Stöd 1993.	 	

	

Godkänna 

regeringsförklaring	

Började 1981. Stöd 1983.	 	

	

Godkänna 

kommissionsordförande	

Började 1995. Stöd 1999.	 	

	

Kommissionärer till utskott 

	

Började 1995. Inget stöd.	 Kommissionärer till utskott	

Ogilla kommissionär 

	

Började 2004. Inget stöd.	 Kommissionär byts ut	

Spitzenkandidaten 

	

Började 2014. Inget stöd.	 Juncker nomineras	

Stöd 
Inget stöd 
 

Som tydliggjorts i tabell 9 ovan har alla sex förfaranden som saknade explicit stöd i fördragen 

stötts genom senare fördragsändring, deklaration av medlemsländerna eller stödjande 

handling av relevant aktör.	
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Slutsats 
 

Undersökningen har identifierat nio stycken förfaranden relaterat till Europaparlamentets 

tillsättande av kommissionen. Av dessa nio har ett förfarande, misstroendevotum, varit ett 

instrument som tydligt stått Europaparlamentet till förfogande redan från början. Utöver 

misstroendevotum har åtta ytterligare förfaranden identifierats. Dessa är (1) 

Europaparlamentets godkännande om kommissionen, (2) Europaparlamentets godkännande 

av kommissionernas motsvarande regeringsförklaringar, (3) Europaparlamentets rätt att 

konsulteras innan kommissionsordförande tillsätts (4) Europaparlamentets omröstningar 

gällande kommissionsordföranden, (5) Europaparlamentets kallande av kommissionärer till 

utskottsförfrågningar, (6) Europaparlamentets ogillande av enskilda kommissionärer, (7) 

Europeiska rådets hänsyn till Europaparlamentsvalen innan de nominerar 

kommissionsordförande samt (8) Spitzenkandidatensystemet. Av dessa åtta förfaranden har 

två förfaranden identifierats som förfaranden utförda med uttryckligt stöd av fördrag eller 

medlemsstaterna genom deklaration. Dessa två är (1) rätten att konsulteras innan 

kommissionsordförande tillsätts (stöd genom Stuttgartdeklarationen) samt (2) att Europeiska 

rådet skall ta hänsyn till Europaparlamentsvalen vid nominering av kommissionsordförande 

(stöd genom Lissabonfördraget). Detta lämnar sex förfaranden och huruvida dessa är 

fördragsvidriga makttillskansningar eller inte har inte varit helt självklart.  

 

Omröstningarna om kommission, regeringsförklaring och kommissionsordförande föreföll 

vara övertramp mot fördragen när de först infördes. Huruvida det definitivt handlade om 

maktutövning vid dessa tre förfaranden går dock inte att svara på med säkerhet då 

Europaparlamentet alltid bifallit de förslagna kommissionerna och regeringsförklaringarna i 

omröstningarna. Slutsatsen blir därför att det vid de tre förfarandena inte handlat om 

fördragsvidriga makttillskansningar. 

 

Huruvida utskottsutfrågningarna, ogillande av enskilda kommissionärer och 

Spitzenkandidatensystemet var övertramp mot fördragen eller ej är också det svårt att svara 

på med säkerhet. Detta då dessa förfaranden saknar uttryckligt stöd i fördragen, men kan 

dock härledas till förfaranden som i sin tur har stöd i fördragen. De anses därmed uppfylla 

Beethams första kriterium. Dessa tre förfaranden identifieras dock som definitiva 
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maktutövningar, men då de anses ha stöd i fördragen är de inte att betrakta som olovliga 

makttillskansningar. 

 

Slutsatsen, och svaret på första forskningsfrågan är att inga av Europaparlamentets 

förfaranden vid kommissionstillsättningar har identifierats som fördragsvidriga 

makttillskansningar. Detta inkluderar Spitzenkandidatensystemet vars misstänkta 

fördragsvidriga makttillskansning inspirerade undersökningen från början.  

 

Angående den andra forskningsfrågan har det resonerats som följande: 

Trots att det inte har handlat om fördragsvidriga makttillskansningar så handlar det 

fortfarande om tre förfaranden där makt definitivt utövas, och ytterligare tre förfaranden där 

makt eventuellt utövas. Denna maktutövningens legitimitet undersöktes med hjälp av ett 

analysverktyg framarbetat av David Beetham. I hans egna ord är kriterierna:  

-“it conforms to established rules” 

-“the rules can be justified by reference to beliefs shared by both dominant and subordinate” 

-“there is evidence of consent by the subordinate to the particular power relation” 

Slutsatserna som dragits med hjälp av Beethams analysverktyg är som följer (tabell 10) 

	

Tabell 10: Sammanställning av Beethams kriterium samt legitimitet	

	 Kriterium 1	 Kriterium 2	 Kriterium 3	 Legitimt	

Godkänna 

kommissionen	

	

	

	

	

	

	

Delvis	

Godkänna 

regeringsförklaring	

	

	

	

	

	

	

Delvis	

Godkänna 

kommissionsordförande	

	

	

	

	

	

	

Delvis	

Utskottsutfrågningar	

	

	

	

	

	

	

	

Ja	

Ogillande av enskild 

kommissionär	

	

	

	

	

	

	

Ja	

Spitzenkandidaten	

	

	

	

	

	

	

	

Ja	

Ja Nej Delvis 
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Alla förfaranden tycks uppfylla Beethams andra och tredje kriterium. Det är det första 

kriteriet som inte uppfyllts vid tre förfaranden. En ytterligare dimension tillkommer dock om 

man lägger till slutsatserna angående maktutövning från den första frågan och får följande 

tabell (tabell 11): 

	

Tabell 11: Sammanställning av Beethams kriterium, legitimitet samt definitiv maktutövning	

	

	

Kriterium 

1	

Kriterium 

2	

Kriterium 

3	

Legitimt	 Definitiv 

maktutövning	

Godkänna kommission	

	

	

	

	

	

	

	

Delvis	 	

	

Godkänna 

regeringsförklaring	

	

	

	

	

	

	

Delvis	 	

	

Godkänna 

kommissionsordförande	

	

	

	

	

	

	

Delvis	 	

	

	
Utskottsutfrågningar	
	

	
	

	
	

	
	

Ja	 	
	

Ogillande av enskild 
kommissionär	
	

	
	

	
	

	
	

Ja	 	
	

Spitzenkandidaten	
	
	

	
	

	
	

	
	

Ja	 	
	

Ja Nej Delvis 

 

I de, i tabell 11, tre översta förfarandena, uppfylls inte Beethams första kriterium för legitim 

maktutövning. Men det är inte heller säkert att maktutövning ens skett. I de tre understa 

förfarandena uppfylls alla Beethams kriterier och maktutövning anses ha skett. 

Slutsatsen, och svaret på andra frågan, blir således att av de sex förfaranden i samband med 

tillsättandet av kommissionsordförande som ansågs sakna explicit stöd i fördragen, så är tre 

förfaranden, (1) Godkänna kommission, (2) godkänna regeringsförklaring och (3) godkänna 

kommissionsordförande, delvis legitima. Men huruvida makt ens utövats vid dessa tre 

förfaranden går inte att säkerställa. Eftersom Beethams analysverktyg, och denna uppsats, 

undersöker maktens legitimitet och det vid dessa tre förfaranden inte är säkert att makt 

utövats är det därför inte säkert att dessa förfaranden behöver legitimitetsprövas. 
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I de tre resterande förfarandena, (4) utskottsutfrågningar, (5) ogillande av enskild 

kommissionär och (6) Spitzenkandidatensystemet uppfylls Beethams alla tre kriterier och 

maktutövandet anses vara helt legitimt. 
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Sammanfattning, reflektioner, samt förslag på vidare 
forskning 
 

Uppsatsen har undersökt huruvida Europaparlamentet under sin historia gjort mer än explicit 

uttryckt i fördragen vid tillsättandet av Europeiska kommissionen. Sex sådana förfaranden 

har identifierats. En utförligare analys av dessa förfaranden har sedan visat att även om de 

inte explicit fått stöd, så kan stöd ändå härledas från fördragen i tre av sex fall. I de resterande 

tre fallen (som saknar fördragsstöd, inte ens härlett sådant) kan det dock inte bevisas med 

säkerhet att makt utövats. Slutsatsen blir därför att Europaparlamentet aldrig tillskansat sig 

makt på ett fördragsvidrigt sätt. 

 

Vidare har legitimiteten i Europaparlamentets maktutövning vid dessa förfaranden har också 

undersökts med hjälp av kriterier utarbetade av David Beetham. Denna legitimitetsanalys 

kom fram till att Europaparlamentets roll vid kommissionstillsättningarna gällande tre 

förfaranden var helt legitim, och vid tre förfaranden delvis legitimt.  

 

Uppsatsens reliabilitet är dess största svaghet. Analysen och de dragna slutsatserna handlar 

om tolkningar gjorda av mig, och det är inte säkert att andra forskare skulle komma fram till 

samma slutsatser vid en eventuell upprepning av studien. Datainsamlingsdelen anser jag dock 

inte lida av samma reliabilitetsproblem som analysdelen, och det är min förhoppning att min 

kartläggning av tillsättningsförfarandena kan vara framtida forskning till nytta genom vara en 

plattform från vilken man kan undersöka tillsättningsförfarandena närmre. Exempelvis har 

jag i min undersökning påvisat att sex tillsättningsförfaranden som saknat explicit 

fördragsstöd skett, men inte hur de skett. Det vore intressant att söka ta reda på hur det gick 

till "bakom kulisserna" vid alla dessa förfaranden. Vad parlamentariker tänkte, vad 

kommissionärer tänkte, vad medlemsstaternas ledare tänkte? Accepterades förfarandena av 

alla involverade aktörer direkt eller fanns motstånd? Motiven bakom detta?  

 

Dessa är frågor och förfaranden som berör en väldigt central del av demokratin i Europa. 

Detta är både intressant och viktigt och förtjänar mer forskning. 
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